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niniNci göLüNI
Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar

Amaç
MADDE 1- Bu Protokolün amacl Ankara Sğbbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasıüYelerinin Gazi Üniversitesi Sosyal.Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim programlarında
"Tezsiz Yüksek Lisans" ve"IJzaktanÖğretim Yüksek Lisan§" öğretimigörmeüe.i konusundaişbirliği yapılması amacıyla düzenlenmiş ve imza edilmişir.

Kapsam

Y+DPE 2- Bu Protokol, Gazi Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsün de ,,Tezsiz
Yüksek Lisans" ve 

_"IJzaktan Öğretim Yfüsek Lisaİs" egiİim programlarrnu arrruru SerbestMuhasebeci Mali MüŞavirler odası üyelerinin eğitimi ile iİgilİ idari ve mali hususlarınuYgulama esasları ile müŞtereken icra edilecek akĞmik ve bilimsel faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu Protokol; 657 Sayılı Devlet Memrırları Kanunu,na, 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu'na ve yiikseköğretimle ilgili diğer diızenlemJere dayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımiar
MADDE 4- Bu protokolde geçen;
a. Universite: Gazi Üniversitesini,
b. ASMMo: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasını,
c. Enstitü: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti;üsün;,
d, Lisansüstü Eğitim Programr: Gazi Üniversitesine Sosyal Bilimler Enstitüsü,ndeyürütülmekte olan lisansüstü (''Tezsiz Yüksek Lisans'' ve ''IJzaktan Ögretim YüksekLisans") programlarını.
e, Oğrenci: Gazi Ü_niversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kabul edilenAnkara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası tıyeLrini, iraa-e eaer.f, Protoko|z Gazi Üniversitesi ile Ankara Serbest Mııhasebeciler Mali Müşavirler odasıarasında düzenlenen Lisansüstü Eğitim-öğretim İşbirliği protokoliinü,
g. Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörü'nü )

h, BaŞkan: Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler odası Başkanı,nri. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, ifade eder.

iriNci göLüNI
Taraflar, Tarafların Kanunİ Yerleşim Yerleri ve Elektronik İletişim Bilgileri yetkili

Temsilcileri ve yükümlüIükleri

Taraflar

Y4DDP 5- Bu Protokolün tarafları, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara SerbestMuhasebeciler Mali Müşavirler Oclası'dır.

Tarailarrn kanuni yerleşim yerleri ve elektronik itetişim bilgileri
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a.

MADDE 6- Tarafların kanuni yerleşim yerleri ve elektronik iletişim bilgileri aşağıdaki
gibidir:

Gazi Üniversitesi Rektörtüğü Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası (ASMMO)

Adres: Teknikokullar, Beşevler, Ankara,
06500
Telefon: +90 (312) 2T2 68 40.
202 20 00l 202 20 13
Faks: +90 (312)22I 32 02
Web : http / l gazi.edu.tr
E-p osta : ozelkalem@gazi. edu. tr

Adres: Kumrular Caddesi No:26 Kızılay -

Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 (850) 770 0 3l2
Fax: +90 (3I2)23| 7 |l7
Web : http :i/www. asmmmo. org.trl
E-Posta : asmmmo@asmmmo.org.tr

Tarailarrn yetkili Temsilcileri
MADDE 7, Tarafların yetkili temsilbileri; Üniversite adına Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
ASMMO adına Başkan Yardımcısıdır.

Tarafl arrn yükümlülükleri
MADDE 8- Üniversite ve ASMMO bu protokoltln "amaç" başlıklı l'inci maddesinde ve
"kaPsam" baŞlıklı 2'inci maddesinde yer alan düzenlemeleri gerçekleştirmek için işbirliği
yapmayl kabul etmişlerdir.

ASMMO Yükümlülükleri

b.

b.

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan öğretim Yi.iksek Lisans programma gönderilecek öğrenci
kontenjanlarını Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü web sayfasında açıklanan tarihler içinae iıgiıi
Enstitülere bildirmek,
Lisansüstü eğitime seçilen öğrencilerin, öğrenimleri stiresince ilgili Enstitü tarafindan
uygulanan pro grama göre derslere katılımlarını sağlamak,
universitenin yükümlütükleri
ASMMO tarafından gönderilecek öğrencilerin takip edeceği lisansüstü programdaki
akademik performansı ve yeterlilik koşullarını belirlemek,
Her Yıl karŞılıklı görüşülerek her program için en az beş kişilik kontenjan ayırmak ve teklif
edilen personelin durumlarını lisansüstü eğitim-öğretim ve srnav yönetmeliğinin ilgili
hükümleri kapsamında değerlendirerek, kontenjanı kendi içinde ALES sıralamİsı yapaİak
belirlemek,
Lisansüstü programlara kabul edilen her öğrenciye danışman atamak,
AsMMo ile sürekli ilişki içerisinde olarak gerekli koordinasyonu sağlamak.
Protokol kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapacak öğrencilerin
belirlenen konularda ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak eğitim g-örmelerini
sağlamak,
Öğrencilerin Üniversite tarafindan yapılacak araştırma projeleri ile yabancı ülkelerle
ö.ğrenci değiŞimi programlarına kontenjanlar ölçüsünde katılımını sağlamak,
Oncelikle örgün eğitimle gerektiğinde uzaktan öğretim ile lisansüstü eğitimi yürütmek,
Oğrenim ücreti ve diğer mali yükümlülükler öğrenci tarafindan karşılanır. İezsizyüksek
lisans programı öğrenim ücreti en az 7 5 AKTS değerinde l 1 dersi (33 kredi) ve 15 AKTS
değerinde dönem projesini kapsayacak şekilde 3.900 TL (üçbindokuzyüz)'dir ve Gazi
Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenen banka hesabma her dönem UaşrrrOu eşit taksitler
halinde yatırılır. Protokol kapsamında kayıt yaptıranlara, bir eğitim-öğretim döneminde
kayıt yaptıran noffnal bir öğrenci kredi ücreti üzerinden %10 indirim yapılır. Bu ücret,
gelecek eğitim öğretim yıllarında lrer eğitim-öğretim yılı başında yıllık TÜFE oranı
kaPsamında yeniden belirlenebilir. Süresinde derslerini ve dönem projesini

a.

c.

d.
e.

o

h.
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tamamlayamayan öğrencilerden, 33 kredinin üzerindeki her ders ve dönem projesi için
AKTS değerinde ücret alınır.

Öğrencinin Yükümlütükleri
;i-a. Oğrenim süresince öğrenim ücreti ile kendi kitap, krrtasiye ve diğer masraflarrnı
karşılamaktır.

b. Yiiksek Öğretim Kurumları Ögrenci Disiplin Yönetmeliği hfütimlerine riayet etmektir.
c. Başarısrz olunan dersin tekrarı halinde ders ücreti öğrenci tarafindan karşılanacaktır.

4. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 1*

Taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda diğer taraf tek taraflı
olarak protokolden çekilme hakkına sahiptir.

üçüNcü nöıüvı
Lisansüstü Eğitiııi-Öğretim ve Araştrrma İle ilgili Esaslar

Madde 9-
a. ASMMO tarafindarı uygun görülen öğrenci aday\arı arasrndan seçilen öğrencilerin

lisansüstü eğitim-öğretim .ve araştrrmasının ulusal ve uluslararası standartüuru ,ygm
g.larak yürütülmesinden Üniversite sorumludur. Protokol kapsamındaki tıgrenci'İer,
Üniversite tarafindan yürütülen Mevlana-Erasmus-Sokrates ve benzeri yurt dİşı eğitim
Programları ile yabancı ülkelerde bir dönem ders alma ve araştırma olanağından
yararlandırılabilir.

b. Yiikseköğretim Kurulunun Lisansüstü Egitim-Öğretim ile ilgili yönetmelikleri ve
Üniversitenin Lisansüstil Ugitim-Öğretim r. Srr* Yönetmeliğira" u.ıirtiıen hususların
geçerli olması esastır.

c. Tezsiz Ytiksek Lisans programlardayer a|anöğencilere, yeri ve zanT|anltaraflarcauygun
görülen ve progrzımdaki ders adları belirli olan bilim dallarından ders alabilmeleri
sağlanacaktır. Dersin açılabilmesi için yeterli sayıda öğrenci olmamasr halinde Enstitü
öğrencileri açılan başka derslere yönlendirebilir.

nön»üNcü göLüNI
Çeşitii ve Son Hükümler

Protokolün Süresi, yeni madde eklenmesi, bazı maddelerinin değiştirilmesi veya
kaldırılmasr, ek protokol veya sözleşme düzenlenmesi
Madde 10-
a. Bu protoko|, imzalandığı tarihten itibaren üç (3) yıl si.ireyle yüriirlfüte kalacaktır.

Tarafların anlaşması halinde her yıl yenilenebilecektir.
b. Tarafların yetkili temsilcilerince gerek görülmesi halinde karşılıklı olarak anlaşmak

koşuluyla, protokole yeni maddeler eklenebilir, protokolün bazı maddeleri kaldırılabilir
veya protokoli,in maddelerinde değişiklik yapılabilir.

Disiplin
Madde 1l-
a. Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma programna kayıt yaptıran öğrenciler öğrencilik

iŞlemleri..yönünden 13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yüksek Öğretim Kurumları Ögrenci Disiplin Yönetmeliğine tabi olarak öğrenimlerini
sürdürürler.
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b. Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma programrna kayıtlı öğrencilerin ytirütmekte
oldukları görevleri nedeniyle tabi olduklaıı disiplin mevzuatr hükümleri saklıdır.

Öğrencilere tebligat ve öğrencilerin bilgi edinme istekleri
Madde 12-
a. Öğrencilere yapılacak her ttirlü tebligat,7201 sayılı Tebligat Kanunu hükiimlerine ve

Üniversitenin e-dönüşi.im uygulamalarına göre yapılır.
b. Öğrencilerin bilgi edinme istekleri ile ilgili olarak 4982 sayı|ıBilgi Edinme Hakkı Kanunu

ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine bağh olarak işlem yapılır.
f

Protokolde hüküm bulunmayan durumların varlığı
Madde 13- Bu protokolde hfüüm bulunmayan durumlarda;
a. Ytikseköğretime ilişkin kanun,
b. Lisansüstii eğitim ve öğretim yönetmeliği,
c. Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Srnav Yönetmeliği,
d. Konuya ilişkin diğer mevzuat, hükümleri uygulanır.

protokolün Feshi
Madde 14- Bu protokol yürtlrlük süresi sonunda ya datarafların anlaşması halinde protokolü
süresinden önce fesih edilebilir. Ancak bu durumda protokoliin hiikümleri mevcut öğrenciler
kalan normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar devam eder. Bu siirenin sonunda
öğrenciler Universitenin Lisansüstü Eğitim-Oğretim ve slnav yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğrenimlerine devam edebilirler.

Anlaşmazlrklarrn Çözüm Yeri
Madde 15- Protokolün uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek tilm sorunlar ve
anlaşmazlıkların öncelikle karşılıklı iyi niyet ve çaba ile çöztimlenmesi sağlanacaktır.
Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

YürürIük
Madde |6-P..trll2Ol6tarininde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanarı bu protokol,
tarihinde yürtirlüğe girer.

Yürütme
Madde 17- Bu protokoliin hükümlerini ASMMO adına Başkan Yardımcısı ve Üniversite
adına Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü yürütür.

lmza

Müşavirler
Akif ÖZER

te§i Sosyal Bilimler
Prof.
Gazi

Odası Başkan Yardımcrsı
(ASMMMO Başkanlığı Adına)

6ş}. s Jr

Müdtirü

4
-&^1rı azıl

(Gazi h. Rektörlüğü Adına)
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