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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsünde yürütülen lisansüstü diploma programlarına ilişkin eğitim-öğretimde uygulanan
usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü-
sünde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde lisansüstü ens-
titüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
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ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitü bünyesinde eğitim programı bulunan anabi-
lim/anasanat dalının başkanlarını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü eser çalışmasında akademik
danışmanlık yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

e) Enstitü: Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcılarından

ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-

cıları ve Enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından se-
çilen üç öğretim üyesinden oluşan yönetim kurulunu,

ğ) GMAT: General Management Admission Test Sınavını,
h) GNO: Genel not ortalamasını,
ı) GRE: Graduade Record Examinations Sınavını, 
i) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama,

atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşan
ulusal/yerel krediyi,

j) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek
lisans programlarında yüksek lisans tezini, doktora programlarında doktora tezini, sanatta ye-
terlik programlarında sanatta yeterlik çalışmasını,

k) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) OİS: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
m) ÖİD: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
n) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
p) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 5- (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz programlar olarak yürütüle-

bilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasında geçiş yapılması ile ilgili kurallar Senato tarafından belirle-
nir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları lisansüstü ikinci öğretim programları olarak
yürütülebilir.

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

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul koşulları
MADDE 6- (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların kabul almaları durumun-

da kayıt sırasında lisans programından mezun olmuş olmaları gerekir.
(2) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi

puan ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla ALES veya ALES’e eş değer kabul edilen GRE
veya GMAT sınav puanına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve/veya
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sözlü bilimsel değerlendirme, yabancı dil, başvuru ve kabule ilişkin diğer koşullar ile ölçme
ve değerlendirme kriterlerinin hangi oranlarda olacağı, YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan
ve oranlardan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların başvurduğu puan tü-
ründe 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabu-
lünde,

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, 
ALES şartı aranmaz.
(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde;
a) Bu adayların ALES puanı; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya

uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın başvurdukları programın puan türünde 55 puan olarak
kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

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

(5) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların yüksek lisans programlarına kabulünde ALES veya
eş değer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir.

(6) Öğrenim dili İngilizce olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal
ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenen puanı almış olmaları şarttır. Yüksek lisans programlarına kabul için aranan
diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce yeterlik koşulunu sağladığını belgelemeyen aday-
lar başvurmaları halinde Üniversitenin İngilizce hazırlık programına kabul edilirler. İngilizce
hazırlık programına kabul edilen bir öğrencinin, lisansüstü programa başlayabilmesi için kabul
edildiği yılda veya lisansüstü programa geçiş yılında geçerli olan İngilizce yeterlik koşulundan
birini sağlaması gerekir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen
sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürelerin sonunda başarısız olan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre öğrenim
süresine dahil edilmez. Bu şekilde İngilizce hazırlık programına devam edecek lisansüstü öğ-
rencileri için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın başında tespit
edilir. İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri yönerge
ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programları öğrencilerin ilişkili oldukları çalışma
alanlarında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorum-
lama ve değerlendirme yetkinliği kazanmalarını amaçlayan lisansüstü yeterlik programıdır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS
değerinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez olmak üzere toplam
en az 120 AKTS değerinden oluşur. Seminer dersi ve tez kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğreniminde veya bilimsel hazırlık
programı sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu derslerin se-
çimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders seçebilir. Diğer yükseköğretim
kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarih-
lerinden en az 15 gün önce Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu derslerin seçimi,
kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-
yılda tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en
az 2,70 GNO’yu sağlayamayan, azami süre içinde ise tezinde başarısız olan veya tez savunma
sınavına girmeyen veya Enstitünün öngördüğü diğer asgari başarı koşullarını yerine getirmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Gerekli yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler
kayıt oldukları tarihten itibaren tezli yüksek lisans programından en erken üçüncü yarıyılda
mezun olabilirler.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusu ile tez başlığını ise en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ile tez konusu ve tez başlığı, Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından ata-
nır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez konusunun niteliğinin birden fazla
danışman gerektirdiği durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
ikinci bir danışman atanabilir.

(3) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10- (1) Yüksek lisans tez savunma sınavına girmeye hak kazanmak için tüm

derslerin başarıyla tamamlanmış ve GNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,70 olması şartı aranır. 
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(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci tezini, Senato tarafından kabul edilen dö-
nem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun olarak yazar ve jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(3) Yüksek lisans tezi savunmasından önce ve tez jürisinin düzeltme kararı verdiği du-
rumda düzeltme sonrası öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin yazım
kurallarına uygunluğu ile savunulabilir olduğuna ilişkin olumlu görüşünü içeren yazı ve ekinde
teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile Tez Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak
yüksek lisans tezinin kılavuza uygun Enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını ve bir adet
PDF dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye tes-
lim eder. Teze ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile karar verilmek üzere ilgili tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(5) Tez savunma sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayı üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye elektronik
ortamda yazılı olarak bildirilir. Enstitü ilgili tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı rapo-
runu jüri üyelerine elektronik ortamda gönderir. 

(6) Jüri üyeleri ilgili tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay için-
de toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve so-
ru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavına öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenci-
leri sadece dinleyici olarak katılabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildi-
rilir. 

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde düzeltmeleri ya-

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

(10) Tezi reddedilen öğrencinin tez savunma sınavı tarihinden itibaren 15 gün içinde
Enstitü müdürlüğüne talepte bulunması halinde Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisan-
sının bulunması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü/AKTS, proje yazımı ve
diğer gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir. Bu durumdaki öğrencilere talepte bulunmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamam-
layamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek li-
sansının bulunmaması halinde söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te
yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te ta-
nımlanması sonrasında ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans mezuniyeti, diploması ve diploma eki
MADDE 11- (1) Kayıtlı olunan programdaki kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla

tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,70 olan, tezini jüri önünde başarı ile savunan ve
Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirerek tez savunma
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sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış ciltli
en az üç nüshasını Enstitüye ve elektronik ortamda bir nüshasını Kütüphane ve Dokümantasyon
Direktörlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Ayrıca YÖK Ulusal Tez
Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Enstitü
Yönetim Kurulu, öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde tezin Enstitüye teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yö-
nünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüshalarının Ensti-
tüye teslim edildiği tarihtir. 

(3) Yüksek lisans tezinin jüri tarafından onaylanmış bir nüshası Enstitü tarafından tezin
Enstitüye tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyet-
lerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça li-
sansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12- (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilere mesleki konularda bilgi

kazandırmayı, sahip olunan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmeyi ve ilgili ça-
lışma alanlarında uzmanlıklarını geliştirmeyi amaçlayan lisansüstü düzeyde yeterlik progra-
mıdır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak üzere en az 90 AKTS
değerinde öğrenci iş yükü gerektiren en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 

(3) Öğrenci, dönem projesini aldığı her yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda
dönem projesini sunmak veya proje ile ilgili rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerden en çok üç ders lisans öğreniminde veya bilimsel ha-
zırlık programı sırasında alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu derslerin
seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık

süresi hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu
sürenin sonunda derslerini ve/veya dönem projesini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üze-
rinden en az 2,70 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Gerekli yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler
kayıt oldukları tarihten itibaren tezsiz yüksek lisans programından en erken ikinci yarıyılda
mezun olabilir. 

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan ve doktora derecesine sahip
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bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirleyerek Enstitüye önerir ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(2) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesinin sonuçlanması

MADDE 15- (1) Dönem projesini alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu projesini

danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği dönem projesi konusu ve başlığı en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bil-

dirilir. Dönem projesi konusu ve başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başından itibaren alınabilir ve kredisiz olup

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl so-

nunda Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun

olarak danışmanına dönem projesini yazılı olarak verir. Dönem projesinin danışman tarafından

değerlendirilmesi, öğrencinin tüm derslerden başarılı olmasından sonra yapılır. 

(5) Dönem projesinin Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve

basım kılavuzuna uygunluğunu danışman kontrol eder ve dönem projesinin başarılı veya ba-

şarısız olduğuna ilişkin nihai görüşünü gösteren yazı ve ekinde projeye ilişkin intihal yazılım

programı raporu ile Proje Orijinallik Raporu  belgesini imzalayarak dönem projesinin kılavuza

uygun bir adet nihai nüshasını ve bir adet PDF dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat

dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Ayrıca danışman dönem projesinin bir nüs-

hasını da elektronik ortamda Enstitüye gönderir. Projeye ilişkin intihal yazılım programı rapo-

runda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere ilgili proje Enstitü

Yönetim Kuruluna gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti, diploması ve diploma eki

MADDE 16- (1) Kayıtlı olunan programdaki kredili ve kredisiz tüm derslerini ve dö-

nem projesini başarıyla tamamlayarak GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,70 olan ve Senato tara-

fından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci tezsiz yüksek lisans

diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Dönem projesinin danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre

harf notlarının ÖİD’ye teslim edilmesi için öngörülen son tarihe kadar anabilim/anasanat dalı

başkanlığının onayı ile Enstitüye teslim edilmelidir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, öğren-

cinin bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği ve bu durumun Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-

dan onaylandığı tarihtir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Senato tarafından belirlenen asgari

şartları yerine getirmek koşuluyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda

tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

muafiyet değerlendirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programın-

daki derslerin yerine sayılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programı
MADDE 17- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel soru

ve sorunları, verileri derinlikli bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni
çözümlemelere ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan lisansüstü ye-
terlik programıdır. Bu kapsamda doktora tezinin bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme niteliklerinden en az birini sağlaması
gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla en az
7 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez olmak üzere en az 240 AKTS değe-
rinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, bir
seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez olmak üzere toplam en az 300 AKTS değerinden
oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler ise en fazla dört ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, alın-
dığı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içinde Üniversitede açılmamış olması gerekir. Diğer yüksek-
öğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen ders ka-
yıt tarihlerinden en az 15 gün önce Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu derslerin se-
çimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Lisans düzeyinde kayıt olunan dersler, doktora programının gerektirdiği ders ve
kredi/AKTS yüküne sayılmaz ve GNO hesaplamasına dahil edilmez.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora programlarına başvuru ve kabul koşulları
MADDE 18- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Doktora programına başvuran adayların kabul almaları durumunda kayıt sırasında

yüksek lisans veya lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55

ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş he-
kimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının dok-
tora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlem-
lerinde;

1) Bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü
veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın başvurdukları programın puan türünden 55 puan ola-
rak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

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

c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın
puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eş değer bir puan olması ve başvurduğu programın puan
türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

d) Doktora programına başvuranların programa kabulünde, Üniversite yalnız ALES
puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi puan ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla ALES
puanı veya ALES’e eş değer kabul edilen GRE veya GMAT sınav puanlarının yanı sıra lisans
derecesiyle başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması/yüksek lisans derecesiyle başvu-
ranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve/veya sözlü bilimsel
değerlendirme, yabancı dil, başvuru ve kabule ilişkin diğer koşullar ile ölçme ve değerlendirme
kriterlerinin hangi oranlarda olacağı, YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az
olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, eğitim süresi en az on yarıyıl olan lisans programlarından
mezun olanlar tezli yüksek lisans mezunlarının tabi olduğu koşullarla doktora programına baş-
vurabilirler.

(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların doktora programlarına kabulünde ALES veya eş de-
ğer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirle-
nir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından Türkçe öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 55 puan veya yabancı dilde öğ-
renim dili ile yürütülen programlarda en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu
asgari puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya sayısal puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu
olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının
lisans derecesine) ve sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde temel tıp puanı veya ALES
puanının yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı ve/veya
sözlü bilim sınavı sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, doktora yapma istediğini be-
lirten mektup/kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato ta-
rafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde ana-
dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu
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olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü
yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Doktora programında süre
MADDE 19- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıl-
dan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında kredili derslerin başarıyla tamamlanması için belirlenen azami
süre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00
üzerinden en az 3,00 GNO’yu sağlayamayan, azami süre içinde ise yeterlik sınavında veya te-
zinde başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen ve Enstitünün öngördüğü diğer asgari
başarı koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Azami süresi içerisinde derslerini ve/veya tez çalışmasını tamamlayamayan veya
doktora tez savunmasında başarılı olamayan lisans derecesi ile doktora programına kabul edil-
miş öğrencilere, Enstitüye en geç azami sürenin bitimini takip eden 15 gün içerisinde talepte
bulunmaları halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü/AKTS, proje ve diğer gerekleri
yerine getirmeleri koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrencilere
tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve/veya dönem projesi yüküm-
lülükleri için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının ge-
reklerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Enstitüde aynı programın
tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans progra-
mının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve progra-
mın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Doktora programında danışman atanması
MADDE 20- (1) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci

için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir danışmanı ve öğrencinin danışmanla bir-
likte belirlediği tez konusu ile tez başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.
Danışman ile tez konusu ve tez başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar kesinleşir. 

(2) Danışman Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato ta-
rafından belirlenen ilkeler çerçevesinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
atanabilir. 

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

(4) Tez konusunun niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite
kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ikinci danışman atanabilir.
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(5) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 21- (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin bilim alanında bilgi derinliğini ve doktora tez konusuna yönelik bilimsel birikimi ile araş-
tırma yürütme bilgisine sahip olup olmadığının ölçüldüğü bir sınavdır. Doktora yeterlik sınavı,
öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin dinleyici olarak katılımına açıktır.

(2) Programda yer alan derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve GNO’su 4,00
üzerinden en az 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. 

(3) Öğrencinin yeterlik sınavına girişi yılda en fazla iki defa olmak üzere Enstitü tara-
fından belirlenir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde doktora yeterlik sınavına girmeyen
öğrenci sınavdan başarısız olmuş kabul edilir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavları anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-
gulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dı-
şından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve biri Üniversite dışından iki yedek öğretim üye-
sinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenen sınav jürisi üyeleri Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda
100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav
jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin yeterlik sına-
vında başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir. Ancak lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi
dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci azami süreyi aşmamış olmak koşuluyla 15 gün içe-
risinde talep etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçe-
bilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa da programın toplam kredisinin üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen dersleri
başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 22- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde danış-
mandan başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim/anasanat
dalı dışından olan üye Üniversitede farklı bir anabilim dalından olabileceği gibi diğer yükseköğretim
kurumlarının aynı veya farklı bir anabilim/anasanat dalından da olabilir. İkinci danışmanın
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atanması durumunda ikinci danışman da tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın
katılabilir.

(3) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 23- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci tez izleme

komitesi önünde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini en geç altı ay içinde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada be-
lirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından komite
toplantısının bitişini izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6  ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ancak tez
izleme komitesinin birbirini izleyen iki toplantısı arasındaki süre dört aydan kısa olamaz.
Öğrenci toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı rapor sunar. Bu raporda o
ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve komite
tutanağı ekinde öğrencinin raporu ile danışmanı tarafından Enstitüye teslim edilir.

(5) Tez izleme komite toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci
izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesi tarafından birbirini takip
eden iki toplantıda veya toplamda üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 24- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul

edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun olarak yazar ve doktora tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için Enstitüye en az üç tez izleme ko-
mitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Doktora programının başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin tez savunma sı-
navına girmeden önce ilgili bilim alanında ulusal veya uluslararası dergilerde doktora tezinden
üretilmiş en az bir bilimsel makale yayımlaması zorunludur. Yayın kabul yazısının Enstitüye
sunulması yeterlidir.

(4) Doktora tezi savunmasından önce ve tez jürisinin düzeltme kararı verdiği durumda
düzeltme sonrası öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin yazım ku-
rallarına uygunluğu ile savunulabilir olduğuna ilişkin olumlu görüşünü içeren yazı ve ekinde

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ocak 2023 – Sayı : 32067



teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile Tez Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak
doktora tezinin kılavuza uygun Enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını ve bir adet PDF
dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim
eder. Teze ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile karar verilmek üzere ilgili tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(6) Tez savunma sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayı üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı ola-
rak bildirilir. Enstitü ilgili tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine
elektronik ortamda gönderir.

(7) Jüri üyeleri ilgili tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay için-
de toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavına öğretim elemanları ve lisansüstü öğren-
cileri dinleyici olarak katılabilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Doktora tezi kabul edilen öğ-
renci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez
savunma sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora tezi başarısız bu-
lunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora tezi hakkında düzeltme ka-
rarı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora mezuniyeti, diploması ve diploma eki
MADDE 25- (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00

olan, yeterlik sınavını başaran, doktora tezini jüri önünde başarı ile savunan, tezi şekil yönünden
uygun bulunan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine
getirerek tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde tezinin jüri tarafından onay-
lanmış ciltli en az üç nüshasını Enstitüye ve elektronik ortamda bir nüshasını Kütüphane ve
Dokümantasyon Direktörlüğüne teslim eden öğrenciye doktora diploması ve diploma eki ve-
rilir. 

(2) Doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyet işlemlerini başlatabil-
mesi için Enstitüye teslim edeceği tezin jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını da-
nışmanına göstererek son kez danışmanından tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden ya-
zılı olarak belirttiği olumlu görüşünü almalıdır. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi
yapılarak veri giriş formunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. 

(3) Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde tezin Enstitüye
teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Mezuniyet işlemlerini ve gerekli koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş
ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(5) Doktora tezinin jüri tarafından onaylanmış bir nüshası, doktora tezinin Enstitüye
tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine
sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(6) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, li-
sansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programı 
MADDE 26- (1) Sanatta yeterlik programı özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde
lisansüstü yeterlik programıdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla
en az 7 ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS değerinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de
en az 42 kredilik 14 ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar olmak üzere en az 300 AKTS değerinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Ens-
titü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin,
alındığı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içinde Üniversitede açılmamış olması gerekir. Diğer yük-
seköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen ders
kayıt tarihlerinden en az 15 gün önce Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu derslerin
seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Lisans düzeyinde kayıt olunan dersler, sanatta yeterlik programının gerektirdiği ders
ve kredi/AKTS yüküne sayılmaz ve GNO hesaplamasına dahil edilmez.

(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul koşulları
MADDE 27- (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla
ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, Üniversite yalnız ALES puanı ile
öğrenci kabul edebileceği gibi puan ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanı veya
ALES’e eş değer kabul edilen GRE veya GMAT sınav puanlarının yanı sıra lisans derecesiyle
başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması/yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için
yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve/veya sözlü bilimsel/yetenek de-
ğerlendirme, portfolyo incelemesi, yabancı dil, başvuru ve kabule ilişkin diğer koşullar ile ölç-
me ve değerlendirme kriterlerinin hangi oranlarda olacağı, YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari
puan ve oranlardan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Adayların değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar ile başvuruda adayların sağlaması gereken
referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten mektup/kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. 
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(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES veya
eş değer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile be-
lirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından Türkçe öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 55 puan veya yabancı dilde
öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu-
dur. Bu asgari puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato ta-
rafından karar verilir.

Sanatta yeterlik programında süre
MADDE 28- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili derslerin başarıyla tamamlanması için belirle-
nen azami süre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş, derslerini ve/veya azami
süresi içinde sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlara veya sanatta yeterlik çalışma-
sında başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans programı için gerekli kredi yükü/AKTS, proje
ve diğer koşulları yerine getirmeleri koşuluyla ilgili öğrencinin 15 gün içerisinde talep etmesi
halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrencilere talepte bulunmaları halinde Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde tezsiz yüksek lisans prog-
ramının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Enstitüde aynı
programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans
programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve
programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması
MADDE 29- (1) Sanatta yeterlik programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her

öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların
yürütülmesi amacıyla Üniversite kadrosundan bir danışmanı ve öğrencinin danışmanla birlikte
belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasının konusunu
ve başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ile sanatta yeterlik
çalışmasının konusu ve başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar kesinleşir.
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(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile dokto-
ra/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır.

(3) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. 

(4) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durum-
larda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci
danışman atanabilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 30- (1) Sanatta yeterlik çalışmasını hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, Senato ta-
rafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazarak,
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için Enstitüye en az üç
tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce ve jürinin düzeltme kararı verdiği
durumda düzeltme sonrası öğrenci sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayarak danışmanına su-
nar. Danışman sanatta yeterlik çalışmasının yazım kurallarına uygunluğu ile savunulabilir ol-
duğuna ilişkin olumlu görüşünü içeren yazı ve ekinde çalışmaya ilişkin intihal yazılım programı
raporu ile Tez Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak sanatta yeterlik çalışmasının kılavuza
uygun Enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını ve bir adet PDF dosyası olarak CD nüshasını
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik çalışmasına
ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar
verilmek üzere ilgili çalışma Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri; en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. 

(5) Sanatta yeterlik savunma sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının onayı üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye
yazılı olarak bildirilir. Enstitü sanatta yeterlik çalışmasını ve çalışmaya ilişkin intihal yazılım
programı raporunu jüri üyelerine elektronik ortamda gönderir. 

(6) Jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışmasının veya metnin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Savunma sınavı,
sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik ça-
lışmasının savunmasına öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri dinleyici olarak katılabi-
lir.

(7) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından savunma sınavını
izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sınavı sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Sanatta yeterlik mezuniyeti, diploması ve diploma eki
MADDE 31- (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00

olan, sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde başarı ile savunan, çalışması şekil yönünden uy-
gun bulunan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine ge-
tirerek sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde lisans-
üstü eserin jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını Enstitüye ve elektronik ortamda
bir nüshasını Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğüne teslim eden öğrenciye YÖK tara-
fından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen doktora diploması ve diploma
eki verilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyet işlemlerini
başlatabilmesi için Enstitüye teslim edeceği çalışmanın jüri tarafından onaylanmış ciltli en az
üç nüshasını danışmanına göstererek son kez danışmanından çalışmanın yazım kurallarına uy-
gunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği olumlu görüşünü almalıdır. Ayrıca YÖK Ulusal Tez
Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. 

(3) Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde sanatta yeterlik
çalışmasının Enstitüye teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Mezuniyet işlemlerini ve
gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını ala-
maz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının şekil yönün-
den uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye
teslim edildiği tarihtir. 

(5) Sanatta yeterlik çalışmasının jüri tarafından onaylanmış bir nüshası, çalışmanın Ens-
titüye tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin
hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(6) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, li-
sansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Kontenjanlar
MADDE 32- (1) Lisansüstü programların kontenjanları anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
Başvuru ve kabul işlemleri 
MADDE 33- (1) Lisansüstü programların başvuru ve kabul koşulları Enstitü Kurulu

kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Aday öğrenciler başvurularını belirlenen esaslar çer-
çevesinde Enstitüye yaparlar. Başvuru ve kabul koşulları ile diğer tüm duyurular akademik
takvime göre Üniversite tarafından uygun görülen iletişim yolları ile ilan edilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul süreci Enstitü tarafından yürütülür. Prog-
ramların kabul koşullarına göre başarılı olan adaylar arasında ilân edilen kontenjan dahilinde
en yüksek başarı/giriş notundan başlayarak başarı sıralaması yapılır ve adaylar, bu sonuçlara
göre yerleştirilir. Kazanan adayların listesi Üniversite web sayfasında ilan edilir. Eşit başarı/giriş
notuna sahip adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla mezuniyet not ortalaması,
ALES puanı veya eş değeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında yazılı bilim sınavı
ve/veya sözlü bilimsel/yetenek değerlendirme sınavı puanı ve yabancı dil puanı yüksek olanlar
tercih edilir. 
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Kayıt işlemleri 
MADDE 34- (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adaylar Üniversite tara-

fından ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle ve öğrenim ücretlerini ödeyerek şahsen ya da
noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri aracılığıyla ÖİD’ye başvurarak kesin kayıt
yaptırırlar. İlan edilen kayıt tarih aralıklarında kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından
vazgeçmiş sayılırlar. 

(2) Yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü mezuniyetler için diplomanın alındığı yük-
seköğretim kurumunun ve alınan eğitim ile derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun
görüşü aranır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında
YÖK’ten kendileri tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir.

(3) Öğrenim ücretini Üniversite tarafından belirlenen süre içinde ödemeyen adayların
kayıtları yapılmaz.

(4) Kabul almış aday öğrenciler kabul mektuplarında belirtilen süreye kadar eksik bel-
gelerini tamamlamakla yükümlüdürler. Belirtilen sürede eksik belgelerin tamamlanmaması du-
rumunda, verilen süre sonunda Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(5) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden,
gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmış olsa dahi hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın kayıt tarihi itibarıyla iptal
edilir ve haklarında işlem başlatılır. Bu öğrencilerin mezun olmaları halinde kendilerine veril-
miş diploma dâhil olmak üzere tüm belgeler iptal edilir ve haklarında işlem başlatılır. Bu kişi-
lerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri iade edilmez.

(6) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde ÖİD’ye
yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Kayıt yenileme 
MADDE 35- (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler

içinde kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Öğrencinin kaydını tamamlayabilmesi için mali yükümlülüklerini yerine getirmiş

olması ve OİS’te ders kayıt işlemleri için danışman onayının tamamlanmış olması gerekir. 
(3) Lisansüstü programlarda dönem projesi, tez ya da sanatta yeterlik çalışması aşama-

sında olan öğrenciler her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler o yarıyılda derslere ve sınavlara gire-

mezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(5) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.
(6) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler içinde danışmanlarının onayını

alarak ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler. Belirtilen tarihlerden sonraki ders
ekleme ve/veya ders bırakma talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır.

(7) Kayıt yenilemeye ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili düzenlemelerine ve Se-
nato kararlarına göre yürütülür.

Eğitim-öğretim dili ve dil yeterliği 
MADDE 36- (1) Enstitüde Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile Türkçe veya yabancı

dilde eğitim-öğretimin yürütüldüğü lisansüstü programlar açılabilir. Programların eğitim-öğ-
retim dili Üniversitenin duyurularında gösterilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların dil düzeylerini belgeleyen bir sınav bel-
gesi ibraz etmeleri gerekir. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için gerekli asgari Türkçe
ve yabancı dil koşulları ve kabul edilen sınavlar Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir. 
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(3) Öğrenim dili Türkçe ve yabancı dil olan programlarda dil yeterliği muafiyet koşul-
ları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.  

(4) Öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Türkçe dilde
doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55, yabancı dilde yüksek lisans ve doktora/sa-
natta yeterlik programları için en az 60 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan ve uluslararası aday öğrenciler için
Türkçe dil yeterlik sınavından en az B2 alınması zorunludur. Bu puanların programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesi Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile olur. 

(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde, adayların Üniversite
tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile her bir program için
ayrı ayrı belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(6) İngilizce yeterliğin belirlenmesine yönelik sınavlar ve bu sınavlardan muafiyet ko-
şulları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. İngilizce hazırlık programında
öğrenim ile ilgili esaslar ise yönerge ile düzenlenir.

(7) Türkçe eğitim verilen lisansüstü programlarına başvuran yabancı uyrukluların yurt
içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan
bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye'deki diğer üniversitelerin
Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2
veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir. Enstitü Kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile bu puan düzeyi yükseltilebilir. Bu fıkrada belirtilen Türkçe yeterlik sınav-
larından en az B2 düzeyinde Türkçe belgesine sahip olmayan adaylar Üniversitenin yapmış
olduğu Türkçe yeterlik sınavına tabi tutulur. B2 seviyesinde başarılı olan adaylar programa ka-
bul edilebilir. Başarısız olanlar ise B2 seviyesinde Türkçe yeterlik almak şartıyla Üniversitenin
Türkçe hazırlık programına yönlendirilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre
sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürelerin sonunda
başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Türkçe dil hazırlık programında geçirilen
süre öğrenim süresine dahil edilmez. Bu şekilde Türkçe dil hazırlık programına devam edecek
lisansüstü öğrencileri için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın ba-
şında tespit edilir. Türkçe hazırlık programına devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri
yönerge ile düzenlenir.

(8) Türkçe yeterliğin belirlenmesine yönelik sınavlar ve bu sınavlardan muafiyet ko-
şulları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Türkçe hazırlık programında
öğrenim ile ilgili esaslar ise yönerge ile düzenlenir.

Yatay geçişler  
MADDE 37- (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı
öğrenciler, halen ilgili kurumda kayıtlı olmak koşuluyla aynı veya farklı düzeydeki lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul için başvurabilirler.

(2) Başvurular Enstitü sekreterliğine yapılır. Başvuru için adayın ilgili programa öğrenci
kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş, öğrencinin başvuru süresi
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içinde gerekli belgelerle başvurması koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği prog-
ramdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite içi
yatay geçişlerde öğrencilerin kayıtlı oldukları programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş
yapmak istedikleri programa kayıt sırasında kullanılabilir.

(3) Öğrencinin programlar arası yatay geçiş yapabilmesi için GNO’sunun yüksek lisans
düzeyinde 4,00 üzerinden en az 2,70 veya doktora/sanatta yeterlik düzeyinde 4,00 üzerinden
en az 3,00 olması gerekir. Başvuru yapan öğrenciden programın uyguladığı geçerli ALES puanı,
yazılı bilim sınavı, sözlü bilimsel değerlendirme gibi koşullar istenebilir. 

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerde; doktora/sa-
natta yeterlik programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez/sanatta yeterlik
çalışması önerisini ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını bu programda tamamlaması; tezli yük-
sek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz
yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin dönem projesini bu programda tamam-
laması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet yükümlülüğünde yer alan en az iki zorunlu ve/ve-
ya seçmeli dersi Üniversitede tamamlaması gerekir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci
aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek isterse, eğer doktora programında
geçirmiş olduğu süre sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak
kadar süre varsa ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(6) Öğrencilerin geldikleri programda almış oldukları derslerin muafiyet ve intibak iş-
lemleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine, Senato tarafından belirlenen esaslara ve ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce başarmış olduğu
derslerden hangilerinin başvurulan programlarda muaf sayılacağı ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Üniversite içinden veya dışından yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara kayıt
yaptıran öğrencilerin daha önceki programlarında geçirdikleri süreler öğrenim sürelerine dâhil
edilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 38- (1) Üniversitelerarası öğrenci değişim programları, Üniversite ile yurt içi

veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ile Senato ve YÖK ta-
rafından belirlenen esaslar uyarınca uygulanır. Diğer yükseköğretim kurumlarına öğrenci gön-
derilmesi ve diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabulü Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla belirlenir. 

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı ve değişim programları kapsamında
diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin Üniversitedeki kaydı, değişim prog-
ramı süresince devam eder, bu süre öğrenim süresinden sayılır ve ilgili yarıyıllar için geçerli
öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. 

(3) Öğrencinin değişim programı kapsamında alacağı dersler, bu derslerin program yü-
kümlülüklerine nasıl sayılacağı öğrencinin kendi öğretim planına uygun olarak anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Eş
değerliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve/veya AKTS değerleri ve notları, transfer
kredisi olarak sayılır ve öğrencinin transkript belgesine işlenir. 

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ders kayıtları ve öğrenim ücretleri gibi konular, ikili anlaşma ve ilgili
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mevzuat hükümlerine göre Enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu öğrenciler değişim öğ-
rencisi haklarına sahiptirler. Üniversitenin akademik ve idari kurallarına tabidirler. Bu öğren-
cilere diploma veya unvan verilmez. Öğrencilere seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gös-
terir transkript belgesi verilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 39- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora veya sa-

natta yeterlik programının kayıtlı öğrencisi olup belirli bir bilim alanında bilgisini artırmak is-
teyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile baş-
vurduğu programın derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular en geç akademik
takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma tarihleri içinde karara bağlanır. Özel öğrencilik baş-
vurusu kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek en geç
ders ekleme-bırakma tarihleri içinde kabul edildiği program için Üniversiteye kaydını tamamlar
ve aynı süre içinde ders kaydını gerçekleştirir. Bu öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve
başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundaki
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci statüsüyle ders
alan öğrencilere aldıkları ders/derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren transkript
belgesi verilir.

(2) Enstitü programlarına kayıtlı lisansüstü eğitim öğrencileri, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumuna
bağlı enstitülerde özel öğrenci statüsüyle ders almak için başvuruda bulunabilirler. Her koşulda
özel öğrenci statüsüyle alınan dersler, aynı öğrenim dilinde olmak koşuluyla öğrencinin kayıtlı
olduğu programda mezuniyet için alması gereken ders sayısının yarısından fazla olamaz. Bu
şekilde ders alan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyetleri
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrencilik lisansüstü programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eği-
tim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez ve öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Yaz okulu bu
süreye dahil edilmez. 

(4) Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse
devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Özel öğrenci statüsünde kabul alanlar Mütevelli Heyetinin o yıl için AKTS değeri
başına belirlediği öğrenim ücretini öderler.

(6) Enstitü programlarına kayıtlı lisansüstü eğitim öğrencileri, özel öğrenci olarak ders
aldıkları yarıyıllarda Üniversiteye öğrenim ücretlerinin tamamını öderler. 

Öğrenim ücretleri ve burslar 
MADDE 40- (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücrete tabidir. Öğrenim ücretleri

ve ödeme esasları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her yarıyıl/yıl Mütevelli Heyeti tarafından
tespit ve ilan edilir.

(2) Öğrenim ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllardan borcu bulunan
öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz ve ilgili mevzuatla belirlenen süre-
nin bitiminde Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(3) Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burs ve desteklere ilişkin hususlar Senatonun ka-
rarı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(4) Öğrenci kayıt olduğu yıl Üniversitenin kendisine taahhüt ettiği süre ve koşullarda
burs hakkından faydalanabilir.
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(5) Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tara-
fından tespit ve ilan edilir.

(6) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim üc-
reti dışında açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(7) Üniversite ile ilişiği disiplin veya azami sürelerin aşımı nedeniyle kesilen öğrencinin
ödemiş olduğu program ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve takvim 
MADDE 41- (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü, 14 haftalık ders süresi

olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları, bu süreye dahil değildir. 
(2) Lisansüstü programlarda dersler yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıllarında yü-

rütülür.
(3) Lisansüstü programlarda yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunun süresi, 7 hafta ders

süresi ve bir hafta yarıyıl sonu sınav süresi olmak üzere en çok 8 haftadır. Yaz okulunda açılan
bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar yarıyıllarındaki toplam saatine eşittir. Yaz oku-
lunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. 

(4) Yaz okulu, lisansüstü eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup
yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. 

(5) Yaz okulu eğitim ile ilgili diğer hususlar yönerge ile belirlenir.
(6) Lisansüstü programlarda dersler güz veya bahar yarıyıllarında 7 haftalık ders süresi

olan iki modül halinde verilebilir. Bir modülde verilecek bir dersin toplam saati, o dersin güz
veya bahar yarıyılındaki toplam saatine eşittir. Modül sonu sınavları bu sürelere dahil değildir.

(7) Kayıt, ders, sınavlar ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından
onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 42- (1) Yüksek lisans ve doktora 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 diğer yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenen derslerden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler ilgili lisansüstü programın
dersleri arasından seçilemez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın
kredisini/AKTS değerini tamamlamak için kullanılamaz ve GNO hesabına dâhil edilemez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslere ilişkin devam mecburiyeti, başarı de-
ğerlendirme ve diğer hususlar, o derslerin verildiği programın hükümlerine tâbi olarak yürütü-
lür.

(4) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programında almakta ol-
dukları derslerle çakışmamak koşulu ile kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ders/dersler
alabilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
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(6) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık programı dersleri veya Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile alınan lisansüstü dersleri dışında başka ders alınamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına ilişkin diğer hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.
İngilizce hazırlık programı 

MADDE 43- (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak adayların Senato tara-
fından belirlenen asgari İngilizce dil koşulunu sağlayamadığı durumda öğrenciye İngilizce ha-
zırlık programına kayıt yaptırma hakkı verilebilir. Bu koşulla kabul edilen öğrencilerin İngilizce
hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri, sınavları, muafiyet koşulları ve öğrenimle ilgili
diğer esaslar yönerge ile düzenlenir.

(2) Lisansüstü öğrenciler için İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır.
Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek
koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürelerin
sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İngilizce dil koşulu sağlanmadan önce bilimsel hazırlık programı dersleri veya li-
sansüstü program kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

Danışmanlık

MADDE 44- (1) Öğretim üyesi başına tez danışmanlığı sayısı; tezli yüksek lisans ve
doktora programları için en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans
ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde belirlenir. 

(2) Danışmanlık görevi, danışman atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanı
veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye yazılı olarak bildirdiği program koordi-
natörü tarafından yürütülür.

Dersler

MADDE 45- (1) Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü
programdan mezun olabilmek için gerekli zorunlu/seçmeli dersler, seminer, lisansüstü eser ve
benzeri çalışmalar ile bu çalışmaların kredileri ve AKTS değerleri toplamlarıdır. Bu öğretim
planları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını
içeren en az bir dersin lisansüstü programlarda öğrencilere verilmesi zorunludur.

(3) Öğrencinin her yarıyıl kayıt olacağı dersler, öğrencinin ders seçimi ve danışmanın
OİS üzerinden onayı ile kesinleşir. 

(4) Her derse ilişkin yarıyıl içi çalışmaları/sınavları ile yarıyıl sonu sınavı için tüm ölç-
me ve değerlendirme türleri, sayıları ve bunların dersin harf notuna katkısının hangi oranlarda
olduğu, varsa yarıyıl sonu sınavına girebilmeye ait diğer koşullar, dersin amaç, içerik ve kaza-
nımları ile haftalık izlencesi dersin öğretim elemanı tarafından her yarıyılın başlangıç tarihinden
2 hafta önce Üniversitenin akademik bilgi paketinde güncellenir, OİS’te tanımlanır ve ders
izlencesinde yer verilerek derslerin başladığı ilk hafta öğrenci ile OİS üzerinden paylaşılır.

(5) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen AKTS değeri
kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği AKTS değeri arttırılabilir.

(6) Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tek-
rarlamak zorundadır. Tekrarlanan derslerde, alınan en son harf notu GNO hesaplamasında kul-
lanılır.
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(7) Başarısız olunan seçmeli dersler tekrar alınabileceği gibi seçmeli ders havuzunda
yer alan başka bir ders de ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredi ve AKTS değerinin öğ-
rencinin mezuniyetine engel olmaması koşuluyla danışmanın onayı ile seçebilir.

(8) Seçmeli bir dersin açılmaması halinde bu derse kaydolan ve başarısız olan öğrenci
açılan seçmeli derslerden birine ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredi ve AKTS değerinin
öğrencinin mezuniyetine engel olmaması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreler içinde
danışmanın onayı ile kaydolabilir.

(9) Bir dersin ders planından çıkarılmış olması durumunda bu dersten başarısız olan
bir öğrenci, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile ders pla-
nında yer alan eş değer veya yakın bir dersi, ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredi ve
AKTS değerinin öğrencinin mezuniyetine engel olmaması koşuluyla alabilir.

(10) Öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla danışman onayı ile “BA” ve altındaki
harf notlarıyla başarılı oldukları dersi/dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda tekrar edilen
ders/dersler için devam zorunluluğu aranır ve alınan son harf notu/notları geçerli olur. 

(11) Ders programlarında modüler sistemlerin uygulanmasına ve bunların sürelerine
dair esaslar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir.

(12) Uzmanlık alan dersi/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.
Dersten çekilme 
MADDE 46- (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler içinde danışmanla-

rının onayını alarak derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi sona erdikten sonraki ders-
ten çekilme talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yaz
okulunda dersten çekilme işlemi yapılmaz. 

(2) Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, transkript belgesinde dersten çekilmiş
(W) olarak gösterilir. Öğrenci kayıtlı olunan bir yarıyılda en fazla bir dersten, öğrenim süresince
toplamda ise en çok iki dersten çekilebilir. Bir öğrenci daha önce çekildiği bir dersten ikinci
kez ve GNO’ya katılmayan dersten/derslerden çekilemez. Tekrar edilen bir dersten çekilme iş-
lemi yapılması durumunda, bu ders için çekilme yapılmadan önce alınmış son harf notu geçerli
olur.

(3) Dersten çekilmelerde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, sonraki ücretlerine mahsup
edilmez. 

Derslerin ön koşul ve yan koşulları 
MADDE 47- (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması

gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak daha önce alınıp yüksek lisans düzeyinde en az
“CC” ve doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise en az “CB” veya “S” harf notu ile tamamlanmış
ders/dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi yükümlülükler be-
lirlenebilir. 

(2) Ön koşul olan bir dersin tekrarlanması durumunda o dersten alınan en son harf notu
geçerlidir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması koşul olan derse, o dersin yan koşul
dersi denir. Birlikte alınması gereken derslerden birini yüksek lisans düzeyinde en az “CC” ve
doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise en az “CB” veya “S” harf notu alarak tamamlayan öğ-
renci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir. 

(4) Derslerin ön ve yan koşulları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü
Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 
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(5) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal
veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede
ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından
ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır. 

(6) Muaf olunan bir ders, başka bir dersin ön koşul/yan koşulunu sağlamak için kulla-
nılabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 48- (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl

içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdür. Her koşulda teorik derslerde devam zorunluluğu en az %70, uygulamalı derslerde
ise en az %80 olarak uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına gi-
remez. Öğrencinin devam zorunluluğuna uyup uymadığı dersi veren öğretim elemanı tarafından
takip edilir ve OİS üzerinde işlenir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
koşulu aranır.

Derslerden muafiyet
MADDE 49- (1) Öğrenciler bir yükseköğretim kurumunda daha önce alıp başardıkları

derslerden, kayıt oldukları lisansüstü programlardaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak ama-
cıyla muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet başvuruları, ekinde transkript ve ders içerikleri
ile yazılı olarak Enstitü sekreterliğine yapılır. 

(2) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda daha önce alıp başardığı derslerden kayıtlı
olduğu lisansüstü programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılan dersler ile kredi ve/veya
AKTS değerleri ve harf notu karşılıkları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrencinin muaf tutulduğu dersler, Üniversitedeki öğre-
nim süresince tekrar alınamaz. 

(3) Öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla muaf tutulduğu dersler GNO hesap-
lamasına katılır ve transkript belgesinde gösterilir.

(4) Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında
muaf tutulduğu dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan derslerin muafiyet başvurusunda bulu-
nan öğrenciler; doktora/sanatta yeterlik programlarında yeterlik sınavını, tez/sanatta yeterlik
çalışması önerisini ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını bu programda tamamlamak; tezli yük-
sek lisans programlarında tezini bu programda tamamlamak; tezsiz yüksek lisans programla-
rında dönem projesini bu programda tamamlamak ve ilgili programın mezuniyet yükümlülü-
ğünde yer alan en az iki zorunlu ve/veya seçmeli dersi Üniversitede tamamlamak zorundadır.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak daha önce alıp
başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili programın
derslerinin %50’sini geçemez. 

Sınavlar
MADDE 50- (1) Her ders için esasen en az bir yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ancak yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dahil olmak üzere bir derse ilişkin tüm ölçme ve de-
ğerlendirmeler yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev, rapor, proje, seminer ve
benzeri ölçme değerlendirmelerle veya uygulamalı olarak yapılabilir. 

(2) Sınavlar; yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve mazeret sınavlarından oluşur. 
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(3) Mazeret sınavı; yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır. Ancak uzak-
tan eğitim programlarında mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık veya diğer haklı ve geçerli maze-
retleri nedeniyle yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun bulunması ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile kabul edilmesi koşuluyla mazeret sınavlarına girebilirler. İlan edilen tarihte yapılan mazeret
sınavına girmeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Lisansüstü programlarda bütünleme sınavı yapılmaz.
(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar kâğıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru
sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soru-
ların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt orta-
mında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uygu-
lamalar YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

(6) Sınavlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile mesai saatleri dışında veya
ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(7) Sınavlara esas teşkil eden tüm belgeler ve notlar, Üniversitenin ilgili düzenlemele-
rine göre iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle usulüne
uygun olarak imha edilir. 

(8) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde sınavlara giremez. Bu dö-
nemde girilen sınavda alınan not geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 51- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilgili sınav sonucunun ilan edildiği ta-

rihten itibaren 3 iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvuruda bu-
lunarak itiraz edebilirler. Sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, başvurunun kendisine
tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir. İtiraz edilen notun sonucu hak-
kında öğrenci bilgilendirilir. İtiraz edilen notun değişmesi durumunda ise Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ÖİD’ye bildirilir.  

(2) Öğrenci, ilgili kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde
Enstitüye yazılı başvuruda bulunarak tekrar itiraz edebilir. Bu durumda, Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile alanın uzmanlarından kurulan ve ilgili dersin öğretim elemanının olmadığı üç
kişilik inceleme komisyonu sınav kâğıdını 7 iş günü içinde inceleyerek öğrencinin sınav notunu
kesin olarak belirler. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ilgili dersin öğretim üyesine ve öğrenciye
bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı karar nihaidir. Enstitü, not değişikliği
olması durumunda sonucu ÖİD’ye bildirir. 

Notlarda maddi hata 
MADDE 52- (1) Bir dersin ilan edilmiş yarıyıl sonu başarı notunun maddi hata nede-

niyle düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının yazılı bildirimi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile yapılır. 

Başarı notları
MADDE 53- (1) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavı, kısa sınavlar, arazi çalışması,

uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım, la-
boratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi ölçme değerlen-
dirmelerinden uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu ölçme değerlendirmesi ile belirlenir.
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(2) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda GNO hesaplanarak belirlenir. GNO
ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin kayıt olduğu not ortalamalarına katılan tüm derslerin harf
notu başarı katsayıları, bu derslere ait AKTS değerleri ile çarpılarak elde edilen sonuçların top-
lanması ve bu toplamın AKTS değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen orta-
lama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl içi ölçme değerlendirmelerinin ve yarıyıl sonu ölçme
değerlendirmesinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Toplam başarı oranının %60’ı yarıyıl
içi ölçme değerlendirmelerinin oranı, %40’ı ise yarıyıl sonu ölçme değerlendirmesinin oranı-
dır.

(4) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı harf notunun
yüksek lisans düzeyinde en az “CC”; doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise en az “CB” olması
gerekir. 

(5) Yüksek lisans düzeyinde bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “CC”, “S”, “E”
harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(6) Yüksek lisans düzeyinde bir dersten “FF”, “A”, “U” harf notlarından birini alan öğ-
renci, o dersten başarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrenci-
lerin “A” harf notu, GNO hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(7) Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “S”, “E”
harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde bir dersten “CC”, “FF”, “A”, “U” harf notların-
dan birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine ge-
tiremeyen öğrencilerin “A” harf notu, GNO hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(9) Seminer ve lisansüstü eser için “S” ve “U” harf notları kullanılır.
(10) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:
a) A: Devamsız harf notu; dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğren-

cilere “A” harf notu kullanılır. Bu not, GNO hesabında “FF” harf notu işlemi görür. 
b) P: Ders devam ediyor harf notu; bir yarıyıldan fazla süren kredili/kredisiz derslerde,

nihai harf notunun verileceği yarıyıldan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğ-
rencilere verilir. “P” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz ve kredi/AKTS hesabına dahil
edilmez. Bu harf notunun mezuniyetten önce bir harf notuna çevrilmesi gerekir.

c) S: Başarılı harf notu; başarılı/başarısız olarak değerlendirilen derslerde başarılı olan
öğrencilere verilir. “S” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz.

ç) U: Başarısız harf notu; başarılı/başarısız olarak değerlendirilen derslerde başarısız
olan öğrencilere verilir. “U” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz. 

d) R: Tekrar edilen ders; bir dersin tekrar alındığını veya o dersin yerine danışmanın
onayı ile başka bir dersin alındığını göstermek için kullanılır. Bu dersler için öğrencinin en son
aldığı harf notu geçerlidir. Tekrar alınan bir ders için harf notu verildiğinde eski harf notu GNO
hesabına katılmaz.

e) N: Kredisiz ders; bir dersin GNO hesabına hiçbir koşulda katılmadığını göstermek
için kullanılır.

f) E: Muaf/sorumlu değil harf notu; öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla muaf
tutulduğu dersleri gösterir.

g) W: Dersten çekilme harf notu; öğrencinin çekildiği ders için verilir. “W” harf notu
GNO hesaplamasına katılmaz ve kredi/AKTS hesabına dahil edilmez.
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ğ) I: Eksik ders harf notu; öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders
için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan ve/veya yarıyıl sonu sınavı yapılamayan
dersler ve uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci
“I” harf notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların son ilan tarihinden iti-
baren 30 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir harf notu almak zorundadır. Aksi durumda
“I” harf notu kendiliğinden “FF” veya “U” harf notuna dönüşür. Bu süre, öğrencinin başvurusu,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yarıyıl sonu
sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

h) T: Transfer edilen ders; Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına ka-
tılan, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin almış ol-
dukları ve eş değerliliği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile kabul edilen transfer dersleri için kullanılır. 

ı) M: Sınava girmedi harf notu; süresi olduğu için doktora yeterlik sınavına girmeyen
öğrenciler için kullanılır.

i) SP: Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri gösterir. Bu not, GNO hesaplama-
sına katılmaz ve kredi/AKTS hesabına dahil edilmez.

j) Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları,
başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve GNO hesaplamasına katılmaz.

(11) GNO’su 3,50-3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan
öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkript
belgesinde belirtilir.

(12) Notların ve not ortalamalarının, 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde YÖK ta-
rafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(13) Başarı notları harflerle ifade edilir. Harf notları, 100’lük not aralığı ve bunların
katsayı değerleri aşağıda gösterilmiştir:

Doktora/Sanatta
Yüksek Lisans Yeterlik Harf Notu Not Aralığı Başarı Katsayısı
Mükemmel Mükemmel AA 90-100 4,00
Pekiyi Pekiyi BA 85-89 3,50
Çok İyi İyi BB 80-84 3,00
İyi Geçer CB 70-79 2,70
Geçer Başarısız CC 60-69 2,00
Başarısız Başarısız FF 0-59 0,00
Devamsız Devamsız A -- 0,00
Ders devam ediyor Ders devam ediyor P -- --
Başarılı Başarılı S -- --
Başarısız Başarısız U -- --
Tekrar Tekrar R -- --
Kredisiz ders Kredisiz ders N -- --
Muaf/Sorumlu değil Muaf/Sorumlu değil E -- --
Dersten çekilme Dersten çekilme W -- --
Kaldırıldı Kaldırıldı K -- --
Eksik Eksik I -- --
Transfer Transfer T -- --
Sınava girmedi Sınava girmedi M -- --
Bilimsel hazırlık Bilimsel hazırlık SP -- --
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Kayıt dondurma

MADDE 54- (1) İngilizce hazırlık programı ve bilimsel hazırlık programı dahil tüm

öğrenciler, sağlık, askerlik ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle kayıt dondurma ta-

lebinde bulunabilirler. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ile Enstitüye

başvururlar. Enstitü gerekli gördüğü hallerde öğrenciden gerekçesini destekleyen ilave bilgi

ve belge talep edebilir. Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin

ders kaydını ilgili yarıyıl için yaptırmış olması ve bu fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi

birinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya

kanunî temsilcisi vasıtasıyla Enstitüye başvurması gerekir. Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından karara bağlanır. 

(2) Rapora bağlı sağlık nedenleri haricinde, bir defada en çok bir yarıyıl kayıt dondu-

rulabilir. Kayıt dondurulabilecek toplam süre yüksek lisans programlarında bir yarıyıl,

doktora/sanatta yeterlik programlarında ise iki yarıyıldır. Sağlık nedeni ile kayıt dondurmak

isteyen öğrencilerden sağlık raporu istenir ve kayıt dondurma süresi Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından karara bağlanır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kaydı dondurulmaz.

Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-

mesi için kayıt dondurduğu yarıyıllara ilişkin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini öde-

mesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Öğrencilerin kayıt don-

durarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez

veya öğrenim ücreti yerine sayılmaz. 

(4) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili yarıyılda ders kaydı yapılmaz

veya almış oldukları dersler kayıtlarından düşürülür. Bu öğrenciler lisansüstü eser çalışması

yapamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğ-

renimlerine devam ederler. Bir yarıyıldan fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden süresini

tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, dönmek istediği yarıyılın ders kayıtları baş-

lamadan önce, yazılı olarak Enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 

İlişik kesme

MADDE 55- (1) Öğrenim süreleri kapsamında verilen azami sürelerde ders yükümlü-

lüklerini, lisansüstü eserini ve/veya kayıtlı olunan programın mezuniyet için gerekli diğer yü-

kümlülüklerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) İlişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

Üniversiteden ayrılma 

MADDE 56- (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen öğ-

renciler, Enstitüye başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatabilirler. Bu öğrencilerin ayrılmak

için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamamladıkları tarih iti-

barıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

(2) Öğrenim ücretini ödeyerek kayıt olan öğrenciye Üniversiteden ayrılma veya kayıt

iptali durumunda ücret iadesi yapılmaz. 

(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye Üniversite-

den ayrılma durumunda ücret iadesi yapılmaz.
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(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin, Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için
Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. 

(5) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde veya bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılması durumunda ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu derslerden kayıtları düşürülür.
Yarıyıl sonu ders başarı notu verilmiş dersler ise mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçiri-
lir.

Kayıt silme

MADDE 57- (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğren-
cinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış
olmak.

b) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar
nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.
ç) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.
d) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.
e) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmama nedeni için gösterilen mazeretin

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi.
f) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer durumlardaki öğren-

cilerden olmak. 
(2) Kaydı silinen öğrencilere talepleri halinde transkript belgesi verilir.
(3) Öğrenci kendi isteği ile kayıt sildirebilir. Öğrencinin kaydının silinmesi için Üni-

versite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
(4) Öğrencinin kaydı silme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğ-

rencinin kendisinin veya kanunî temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.
Disiplin

MADDE 58- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(2) Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin uzaklaştırma sü-
resi azamî öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 59- (1) Üniversite YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü prog-
ramları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Sınavların geçerlik süreleri

MADDE 60- (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan sınavların geçerlik
süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ocak 2023 – Sayı : 32067



Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 61- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere 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 ek süreler azami süreden sayılmaz.

Tebligat

MADDE 62- (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili
mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için Üniversite tarafından oluşturulmuş olan elektronik
posta adresine ve öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taah-
hütlü olarak yapılır. İadeli ve taahhütlü posta yerine Enstitüde imza karşılığı yapılan tebligat
da geçerlidir. Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan elektronik posta adresine
gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yüküm-
lüdürler.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne 1 hafta içerisinde durumu yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik
bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapıl-
madığını iddia edemez.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için
ayrılmış resmî ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 63- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-
leri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir lisansüstü programa
kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak sorunları çözme-
ye, ilgisine ve görev alanına göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör, Enstitü Kurulu,
Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim üyeleri veya
danışmanlar ile program/bilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye anabilim/anasanat
dalı başkanlığı, öğretim üyeleri veya danışmanlar ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasın-
daki ihtilafları çözmeye Enstitü Yönetim Kurulu, program/bilim dalı başkanlığı ile
anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye Enstitü Yönetim Kurulu,
anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile Enstitü Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafları çözmeye
Enstitü Kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki verilen birim, taraf-
lardan birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu halinde, tarafların görüşünü yazılı olarak
aldıktan sonra karar verir. Verilen karar kesin olup, uygulama bu doğrultuda yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64- (1) 30/3/2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fe-
nerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 65- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Okan Üniversitesinden:
OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/9/2016 tarihli ve 29830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üni-
versitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İstanbul Okan Üniver-
sitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi Rek-
törlüğüne bağlı olarak kurulan” ibaresi “İstanbul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başhekim: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Baş-

hekimini,
b) Başhekim yardımcısı: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Başhekimi yardımcısını,
c) Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü): İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinde görevli Başhemşireyi,
ç) Dekan: İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Merkez (Hastane): İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
e) Merkez Müdürü: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
f) Merkez Müdür yardımcısı: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdür yardımcısını,
g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektör yardımcısı: İstanbul Okan Üniversitesi sağlık programları ve hastanelerden

sorumlu Rektör yardımcısını,
ı) Tıp Fakültesi: İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesini,
i) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan, Başhekim,

Başhekim yardımcıları, Başhemşire, Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcılarından olu-
şur. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile
alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(2) Toplantıya çağrı Rektör yardımcısının onayı alınarak Merkez Müdürü tarafından
yapılır. Rektör yardımcısının başkanlık edemeyeceği toplantılara Dekan başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
b) Merkezin yatırım, program ve bütçe tekliflerini karara bağlamak.
c) Sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin ve hastaneye bağlı birimlerin altyapısının

kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçlarının giderilmesine; kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları karara bağlamak.

ç) Hasta hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal, cihaz, diğer demirbaş
temini, hizmet alımı ve bakım-onarım isteklerini karara bağlamak.

d) Rektör tarafından onaylanan yıllık insan kaynakları, teçhizat ve malzeme ve benzeri
ihtiyaçların temini için hazırlanan teklifi Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

e) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları onaylamak.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi” iba-

resi “İstanbul Okan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HASSAS DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK TEPHİR, ISITICI VE VAKUM 

BORULARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2023 / 19073 
1- İdarenin 
a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73 
   Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01 
c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu malın : 
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : 

 Boru Ebadı Miktarı (Adet – Metre) 
1) Ø 35x1,5x4000 mm 7.240 adet (28.960,00 mt), 
2) Ø 35x1,5x3005 mm 13.920 adet (41.829,60 mt), 
3) Ø 101,6x2x1250 mm 3.670 adet (4.857,50 mt), 
Toplam 24.830 adet (75.377,10 metre) Hassas Dikişli 
Ostenitik Paslanmaz Çelik Tephir, Isıtıcı ve Vakum Boruları 

b) Teslim yeri : Yerli istekliler boruları İdareye ait Ankara, Ağrı, Burdur, 
Ilgın, Kars, Kastamonu, Susurluk ve Yozgat Şeker 
Fabrikaları Malzeme Ambarları ile Ankara Şeker 
Fabrikası Merkez Ambarında; Yabancı istekliler ise CPT 
Ankara olarak teslim edecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
  3. kat toplantı salonu 
b) Son teklif verme (ihale)  
    tarihi ve saati : 31 Ocak 2023 Salı günü, saat 14:00 
4- İhale, ihale dokümanlarında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı bütün 

isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad.   

No: 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (İkiYüzTürkLirası) karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 31.01.2023 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) 
Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 
İdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Teklifler, Türk Lirası (TL) 
yanında, Amerikan Doları (USD) veya Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden de 
düzenlenebilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu 
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Bu ihalede kısmi teklif verilemez, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
    324/1-1 
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REDÜKTÖR PARÇALARININ İŞLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Redüktör parçalarının işlenmesi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 79 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : muttalip.özdemir @ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2327503 
b) IKN : 2023 / 17862 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Hizmet alımı Redüktör parçalarının işlenmesi (1 

kalem) 40 Tk. 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Yüklenici firma işyeri 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 31.01.2023 Salı günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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 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 veya sicil 
tasdiknamesi 

 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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 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, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede İşin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu madde boş bırakılmıştır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. 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. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
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ARSALAR SATILACAKTIR 
Amasya İli Suluova Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tabloda ayrıntıları belirtilmiş olan arsalar satılacaktır. 
2- İhale, 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile 

yapılarak ihale edilecektir. 
3- İhale 24.01.2023 Salı günü, saat 10:00’da başlayarak tabloda belirtilen sıra ile Cumhuriyet 

Mah. Atatürk Bul. No:146 Suluova/AMASYA adresinde bulunan Belediyemiz Encümen Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. 

4- Taşınmaz satış ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir, 500,00-TL karşılığında temin edilebilir. 

5- İhaleye girecek isteklilerin ihaleye ait idari şartnameyi almaları, şartnamede istenilen 
belgeleri tamamlamaları ve geçici teminatlarını yatırmaları şarttır. 

6- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat: 
7- 

S. 
NO 

PAFTA, ADA, 
PARSEL 

İŞİN ADI NİTELİĞİ 
BELEDİYE 
HİSSESİ 

MUHAMMEN 
BEDELİ 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

1 
19L-I, 19L-IV 

2166 Ada 
7 Parsel 

Yeni Mah. 2166 Ada 7 Parsel 
2.204,97 m² Arsa Satışı işi 

Arsa Tam 4.189.443,00-TL 125.700,00-TL 

2 
19L-I, 19L-IV 

2166 Ada 
8 Parsel 

Yeni Mah. 2166 Ada 8 Parsel 
2.204,90 m² Arsa Satışı işi 

Arsa Tam 4.189.310,00-TL 125.700,00-TL 

3 
19L-I, 19L-IV 

2166 Ada 
4 Parsel 

Yeni Mah. 2166 Ada 4 Parsel 
1.609,24 m² Arsa Satışı işi 

Arsa Tam 3.057.556,00-TL 91.750,00-TL 

4 
19L-I, 19L-IV 

2166 Ada 
5 Parsel 

Yeni Mah. 2166 Ada 5 Parsel 
3.665,43 m² Arsa Satışı işi 

Arsa Tam 6.231.231,00-TL 186.950,00-TL 

5 
19L-I, 19L-IV 

2166 Ada 
6 Parsel 

Yeni Mah. 2166 Ada 6 Parsel 
2.201,44 m² Arsa Satışı işi 

Arsa Tam 3.742.448,00-TL 112.300,00-TL 

Amasya ili, Suluova ilçesi, Yeni Mah. 19L-I, 19L-IV pafta, 2166 ada 4, 5, 6, 7, 8 parselde bulunan arsalar yürürlükteki imar 
planında 6 katlı iskân sahasına isabet etmekte ve 0,40 TAKS; 1,50 KAKS oran bulunmaktadır. Taşınmaz hakkında detaylı bilgiye 

Belediyemiz resmi web sitesinde yer alan Kent Rehberi uygulamasından ulaşılabilir. 

İhaleye girebilmek için gereken belgeler  
Teklif verecek isteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
1. Gerçek Kişiler İçin 
1.1. Kanuni ikametgâh ile nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü veya 

e-Devlet üzerinden) 
1.2. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri 
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1.3. İlgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu 
gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge. 

1.4. Noter tasdikli imza beyannamesi 
1.5. Adli sicil kayıt belgesi (kendisinin ve varsa vekilinin son bir ay içerisinde alınmış) 
1.6. Taahhütname 
1.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 
1.8. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. Bankadan alınmış teminat mektubu, belediyemiz 

vezne ve hesaplarına yatırıldığına dair belgelerin aslı. 
1.9. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak 

borcu yoktur belge aslı. (son bir ay içerisinde alınmış) 
1.10. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu. 
1.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname. 
1.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu. 
2. Tüzel Kişiler İçin 
2.1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  

2.2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 
2.3. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri. 
2.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 
2.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. Bankadan alınmış teminat mektubu, belediyemiz 

vezne ve hesaplarına yatırıldığına dair belgelerin aslı. 
2.6. İdareye borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak 

borcu yoktur belge aslı. (son bir ay içerisinde alınmış) 
2.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu. 
2.8. Taahhütname (Şirket ortakları ve şirket müdürü adına) 
2.9. Adli sicil kayıt belgesi (son bir ay içerisinde alınmış, Şirket ortakları ve şirket müdürü adına) 
2.10. İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
2.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname. 
2.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu. 
3. Ortak Girişimler İçin 
3.1. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1.4. ve 2.2. deki esaslara 

göre temin edecekleri belge. 
3.2 Şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık 

sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 
3.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye giriliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 
3.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. Bankadan alınmış teminat mektubu, belediyemiz 

vezne ve hesaplarına yatırıldığına dair belgelerin aslı. 
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3.5. Adli sicil kayıt belgesi (son bir ay içerisinde alınmış ve ortak girişimi oluşturan gerçek 
kişilerin) 

3.6. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin idareye borcu 
bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belge aslı. (son 
bir ay içerisinde alınmış) 

3.7. İdari şartname bedeline ait tahsilat makbuzu. 
3.8. Taahhütname.( Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için) 
3.9. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin 1.3. ve 2.1. deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
3.10. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri. 
3.11. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış idari şartname. 
3.12. Şartname ekine uygun düzenlenmiş teklif mektubu. 
Nüfus cüzdanı hariç bütün belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur 
8- İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını istenilen belgeler ile birlikte en geç, 24.01.2023 Salı 

günü, saat 10:00’a kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp 
yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve 
postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

İlan olunur. 252/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Feyzullah Arslan-Mızrab Güneş Gönüllüler Vakfı (FARMGÜNEŞ 

VAKFI) 
VAKFEDENLER: Mızrab Güneş, Feyzullah Arslan. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Antalya 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/12/2022 tarihinde kesinleşen 01/12/2022 
tarihli ve E:2022/504, K:2022/88 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitime destek başarılı öğrencilere karşılıklı burs vermek, 
yurtdışındaki ve uzaktaki yakınlarımızın çocuklarının anavatan ile bağlantısının devamına ve 
üniversite eğitimine katkı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Sivas ili, Gürün ilçesi, Koyunlu Mah. 102 ada, 
91,109,171,173,194 ve 195 parsel sayılı taşınmazlardaki 1/3 hissenin ve aynı yerde kaim 104 ada 
51 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hissesi ve 90.000TL(DoksanbinTürkLirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Feyzullah Arslan. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Son yılın 

bilançosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığını Gürün Kültür Vakfı’na devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 290/1-1 
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Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 
ilgili maddeleri ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim 
Görevlisi alınacaktır.  

Başvuracak adayların, 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” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen 
yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde 
yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. 

BAŞVURU BELGELERİ 
• Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur) 
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur) 
• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında) 
• ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya 
çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu 
durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.) 

• Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden 
alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir) 

• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi 
• Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 
• 3 adet vesikalık fotoğraf 
• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• İkametgah belgesi 
• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu) 
• Askerlik durum belgesi 
ÖNEMLİ NOTLAR:  
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
b) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. 

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır. 
Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 

Mudanya/Bursa 
Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr  
İrtibat : 0224 224 20 22 – 0554 872 18 87 

Birimi Bölüm Kadro 
Sayısı Kadro Ales (İlgili 

Puan Türünde) Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Rektörlük Ortak Dersler 
Koordinatörlüğü 1 Öğretim 

Görevlisi 70 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans 
mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisansını 
tamamlamış olmak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 
 299/1-1 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 

 



8 Ocak 2023 – Sayı : 32067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 
 
 
 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 8 Ocak 2023 – Sayı : 32067

Sayfa

1

32

33

42

49

72

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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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