
SAĞLIK - SEN İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLIĞI İLE İSTANBUL MEDENİYET 

ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DÜZENLENEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu protokol; Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı ile İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi arasında Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı üyelerinin lisansüstü eğitim ve 

öğretim görmeleri amacıyla düzenlenmiş ve imza edilmiştir.  

 

Kapsam 

Madde 2- Bu protokol İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı üyelerine uygulanacak lisansüstü eğitim ve öğretim 

programı, idari ve mali hususlara ilişkin hususları ihtiva etmektedir.  

 

Dayanak 

Madde 3- Bu protokol; 4954 sayılı kanunun 6. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 4-c maddesi, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

ile İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu protokolde geçen: 

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini 

ALES: Akademik Lisansüstü eğitim Sınavını 

Başkan: Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanı 

Enstitü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü 

Lisansüstü Eğitim Programı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

yürütülmekte olan lisansüstü programlarını  

Öğrenci: Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı üyelerini   

Protokol: İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı arasında 

düzenlenen lisansüstü eğitim-öğretim işbirliği protokolünü 



Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörünü 

Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini 

YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Taraflar, Tarafların İletişim Bilgileri, Yetkili Temsilcileri 

 

Taraflar 

Madde 5- Bu protokolün tarafları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü ile Sağlık - Sen 

İstanbul Şube Başkanlığıdır.  

 

Tarafların Kanuni Yerleşim Yerleri ve Elektronik İletişim Bilgileri 

Madde 6- Bu protokole ilişkin olarak yapılan bütün yazışma ve tebligatlar aşağıdaki adreslere 

iletilir. Adres değişikliği yazılı olarak tebliğ edilmediği sürece bu adreslere yapılan bildirimler 

geçerlidir.  

Sağlık - Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanlığı 

Cevizli mah. Tansel cad. Yeşil sok. Adakule residence No:4  A blok D:23 Maltepe/İST 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Dumlupınar, D-100 Karayolu No:98 34000 Kadıköy İstanbul 

Tel: 0216 280 33 33 

E-mail sagliksenistanbul2@hotmail.com 

Web Adresi: www.medeniyet.edu.tr 

 

Tarafların Yetkili Temsilcileri 

Madde 7- Tarafların yetkili temsilcileri üniversite adına rektör, Sağlık - Sen İstanbul Şube 

Başkanlığı adına başkandır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisansüstü Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar, Öğrenci Kabulü ve Program Ücreti 

 

Genel Esaslar ve Öğrenci Kabulü Şartları 

Madde 11- (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına başvurular doğrudan üniversiteye 

yapılır. 

http://www.medeniyet.edu.tr/


                     (2) Sağlık - Sen Şube Başkanlığı üyelerinin bu protokol hükümlerinden istifade 

edebilmeleri için üye olduklarını gösteren resmi bir belgenin enstitüye ibraz edilmesi şarttır.  

                    (3) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına alınacak öğrenciler söz konusu 

eğitim programının kriterlerini taşımaları kaydıyla üniversite tarafından belirlenir.  

                     (4) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin eğitim planı üniversite 

tarafından belirlenir. 

                    (5) Lisansüstü eğitim ve öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler öğrencilik 

işlemleri yönünden 13.1.1985 tarihli ve 18634 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci disiplin Yönetmeliğine tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. 

                   (6) Lisansüstü eğitim ve öğretim programına kayıtlı öğrencilerin yürütmekte 

oldukları görevleri nedeniyle tabi oldukları disiplin mevzuatı hükümleri saklıdır.  

                    (7) Tezli ve tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim yüksek lisans ve doktora 

programlarında yürürlükte olan mevzuat hükümleri geçerlidir.  

                  (8) Tezli yüksek lisans programının asgari şartlarının yerine getirilmesi şartıyla 

tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş mümkündür.  

                  (9) Doğrudan Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığı adına tezsiz yüksek lisans 

programlarının açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 12’dir. Öğrenci sayısının 12 kişinin 

altında olması halinde program açıp açmama konusunda karar verme yetkisi üniversiteye aittir. 

                (10) Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru koşulu üniversitelerin 4 yıllık bir 

lisans programından mezun olmaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt olacak kişiler 

için ALES, yabancı dil ve lisans ortalaması ve benzeri şartlar aranmaz.  

                 (11) Tezsiz Yüksek Lisans programı toplamda en az 30 krediden ve 90 AKTS’den 

az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersini içerir. Öğrenci dönem projesi 

dersinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje 

ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız 

olarak değerlendirilir. Söz konusu dersler ile dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler 

programdan mezun olur.  

 

Program Ücreti 

Madde-12 (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının ücreti öğrenci tarafından ödenir.  

                  (2) Program ücreti ödeme konusunda Sağlık - Sen İstanbul Şube Başkanlığının 

hiçbir sorumluluğu yoktur. 

                   (3) Lisansüstü eğim ve öğretim program ücreti üniversitenin tezsiz yüksek lisans 

için belirlediği ücret üzerinden, 10- 14 öğrencinin kayıt yaptırması halinde %10 indirimli, 15-



19 öğrencinin kayıt yaptırması halinde %15 indirimli, 20 ve üzeri öğrencinin kayıt yaptırması 

halinde %20 indirimlidir. 

                   (4) Program üç dönemi (30 kredilik ders karşılığı) kapsadığından dönem projesi 

dahil, program ücreti 3 eşit taksit olmak üzere her dönem başında üniversitenin ilan ettiği harç 

döneminde üniversitenin banka hesabına öğrenciler tarafından ödenecektir.  

                   (5) İlk kayıt tarihinden itibaren öğrencinin mazeretsiz olarak eğitime başlamaması 

veya başlayıp da devam etmemesi veya Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde o 

tarihe kadar ödenen öğrenim ücreti iade edilmez.  

                   (6) Öğrencinin başarısız olması nedeniyle tekrar aldığı derslere ait ücretler ile tez-

proje-seminer teslimine ait süre gecikmelerinden kaynaklanan ücretler öğrenci tarafından 

ödenir. Bu miktar derslerin tekrar edildiği veya fazla dersin alındığı yıl için protokol 

kapsamında lisansüstü öğretimi için alınacak öğrenim ücretinin kredi başına düşen tutarı esas 

alınarak hesaplanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Protokole İlişkin Hükümler 

 

Protokolün Süresi  

Madde 13- Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki)  yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. 

Bu sürenin bitimine 30 gün kala taraflardan birisi fesih bildiriminde bulunmadığı sürece 1 (bir) 

yıl süre ile aynı şartlar altında kendiliğinden uzar.  

 

Protokolde Değişiklik  

Madde 14- Tarafların yetkili temsilcilerince gerek görülmesi halinde karşılıklı olarak anlaşmak 

şartıyla protokole yeni maddeler eklenebilir; protokolün bazı maddeleri kaldırılabilir veya 

protokolün bazı maddelerinde değişiklik yapılabilir.  

 

Protokolde Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 15- Bu protokolde hüküm altına alınmayan hususlar sözleşmeler vasıtasıyla ya da 

taraflar arasında iyi niyet karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir. 

 

Protokolün Feshi 



Madde 16- Bu protokol yürürlük süresi sonunda ya da tarafların anlaşması halinde protokol 

süresinden önce feshedilebilir. Ancak bu durumda protokolün hükümleri mevcut öğrenciler 

kalan normal öğrenim sürelerini tamamlayana kadar devam eder. Bu sürenin sonunda 

öğrenciler üniversitenin Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğrenimlerine devam edebilirler.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Tebligat ve Öğrencilerin Bilgi edinme İstekleri 

Madde 17- Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 

ve üniversitenin e-dönüşüm uygulamalarına göre yapılır.  

  

Yürürlük 

Madde 18- Protokol 5 Sayfa, iki (2) suret ve 19 maddeden ibaret olup, imzalandığı tarihte 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 19- Bu protokol hükümlerini Sağlık-Sen İstanbul şube Müdürlüğü adına başkan, 

üniversite adına rektör yürütür.  

 

 

 

Prof. Dr. M. Ahmet CİHAN       Zafer OBA       

 

       Rektör V .                           Şube Başkanı     
    

İstanbul Medeniyet Üniversitesi                                            SAĞLIK-SEN 

 

        İmza tarih                                                                             İmza tarih 

 

      …/…./…..                                                                             …/…./…..    

 

 

 
 


