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SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ (SAYDER) İLE ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

ARASINDA DÜZENLENEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu protokol, SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ ile (Bundan sonra 

“SAYDER” olarak anılacaktır.) ile Atılım Üniversitesi arasında SAYIŞTAY DENETÇİLERİ ile 

İDARİ PERSONELİ’nin lisansüstü eğitim ve öğretim görmeleri amacıyla idari ve mali hususlara 

ilişkin esasları ihtiva ederek düzenlenmiş ve imza edilmiştir.  

 

Dayanak 

Madde 2- (1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4/c maddesi, 20.4.2016 tarih ve 29690 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği ile Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu protokolde geçen 

a) Kurum: SAYDER, 

b) Üniversite: Atılım Üniversitesini, 

c) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,  

d) Kurum personeli: SAYIŞTAY DENETÇİLERİ ile İDARİ PERSONELİ,  

e) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,  

f) Enstitü: Atılım Üniversitesi Enstitülerini, 

g) Lisansüstü Eğitim Programı: Atılım Üniversitesi Enstitülerinde yürütülmekte olan 

lisansüstü eğitim programlarını 

h) Öğrenci: Atılım Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim programlarına kabul edilen 

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ ile İDARİ PERSONELİ, 
ı) Protokol: Atılım Üniversitesi ile SAYDER arasında düzenlenen Lisansüstü Eğitim/Öğretim 

İş birliği Protokolünü ifade eder.         

 

Taraflar 

 Madde 4- (1) Bu protokolün tarafları, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ile SAYDER 

 

Tarafların kanuni yerleşim yerleri ve elektronik iletişim bilgileri  

Madde 5- (1) Bu Protokole ilişkin olarak yapılan bütün yazışma ve tebligatlar aşağıdaki 

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

bildirimler geçerlidir.  

 

SAYDER 

Meşrutiyet Cad. No: 46/3 Kızılay- Çankaya- ANJKARA 

________________________________________ 

Tel             : 0505 348 92 96 

Web Adresi: sayder.org.tr 

 

Atılım Üniversitesi 

Kızılcaşar Mahallesi, 06830 İncek Gölbaşı, Ankara 

Tel              : +90 (312) 586 80 00 

Web Adresi : http://www.atilim.edu.tr/ 

Tarafların Yetkili Temsilcileri 

    Madde 6- (1) Tarafların yetkili temsilcileri Üniversite adına Rektör/Rektör Yardımcısı, 

SAYDER adına SAYDER Başkanı Ramazan YALÇIN olarak belirlenmiştir. 

Genel Esaslar ve Öğrenci Kabulü Şartları  

     Madde 7- (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına başvuruda bulunan öğrenci, 

Başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamakla ve süresi içerisinde başvurmakla, 
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13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine ve Atılım Üniversitesi iç mevzuatı ile yürürlükte bulunan 

ve lisansüstü eğitim – öğretime ilişkin mevzuat hükümlerine riayet etmekle, 

Başarısız olunan dersin/ dönemin tekrarı halinde buna ilişkin Enstitülerce belirlenen ücreti 

karşılamak ile yükümlüdür.  

 

Program Ücreti 

Madde 8 - (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının ücreti öğrenci tarafından ödenir. 

(2) Programların öğrenim ücretleri her yıl Üniversite tarafından belirlenir. Üniversite tarafından 

belirlenecek öğrenim ücreti üzerinden sadece yüksek lisans programına kayıt olan öğrencilere işbu 

protokolde yazılı olan indirim oranı uygulanır. Doktora programlarına kayıt olan öğrencilere herhangi 

bir indirim uygulanmaz. 

(3) ) Her yıl üniversite tarafından belirlenen yüksek lisans programı ücretinden; bireysel 

başvurular için % 20, 5 ve daha fazla kişilik grup başvuruları için % 30 oranında indirim 

uygulanır.   

(4) İlk kayıt tarihinden itibaren, öğrencinin mazeretsiz olarak eğitime başlamaması veya 

başlayıp da devam etmemesi, kayıt sildirmesi ya da Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim 

yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde o tarihe 

kadar ödenen öğretim ücreti iade edilmez. 

(5) Öğrencinin kayıt olduğu programı süresinde/zamanında bitirememesi halinde uzatılan her 

dönem için indirimsiz program ücretinin (normal program ücreti) %20 si öğrenci tarafından ödenir. 

 

Protokolün Süresi 

Madde 9- (1) Bu protokol, imzalandığı tarihten itibaren (2) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. 

Bu sürenin bitimine 30 gün kala taraflardan birisi fesih bildiriminde bulunmadıkça her defasında 1 yıl 

süre ile ve aynı şartlar altında kendiliğinden uzar.                     

 

Protokolde Hüküm Bulunmayan Haller  

  Madde 10- (1) Bu Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar, yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümleri ve sözleşmeler vasıtasıyla ya da taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma 

kuralları çerçevesinde çözümlenir. Protokolün uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek tüm 

sorunlar ve anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi durumunda Ankara Mahkemeleri 

yetkilidir. 

 

         Tebligat ve Öğrencilerin Bilgi Edinme İstekleri 
  Madde 11- (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, Üniversitenin otomasyon sisteminden 

(ATACS) yapılır. 

 

Yürürlük  

  Madde 12- (1) Protokol iki  sayfa, iki (2) suret ve on iki maddeden ibaret olup 03.01.2022 

tarihinde yürürlüğe girer. İmza tarihinden sonra yapılacak kayıtlar için geçerlidir. Geçmişe yönelik 

uygulanmaz.  

Bu protokolün hükümlerini SAYDER adına SAYDER Başkanı Üniversite adına Rektör 

yürütür. 

 

 
 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ  

Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ 

Atılım Üniversitesi Rektörü 

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ (SAYDER) 

Ramazan YALÇIN 

SAYDER Başkanı 

 


