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29 Temmuz 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30846

YÖNETMELİK

Iğdır Ün�vers�tes�nden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Iğdır Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen l�sansüstü

programlara öğrenc� kabul ve kayıt �şlemler� �le l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m ve sınavlarla �lg�l� esas ve usuller�
düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k; Iğdır Ün�vers�tes�nde yürütülen tezl� yüksek l�sans, tezs�z yüksek l�sans, doktora ve
bütünleşt�r�lm�ş doktora programları, sanatta yeterl�k programları �le bunların gerekt�rd�ğ� eğ�t�m ve öğret�m, b�l�msel
araştırma ve uygulama faal�yetler�ne yönel�k hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 ve 44 üncü

maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
c) Anab�l�m/anasanat dalı akadem�k kurulu: Anab�l�m/anasanat dalı başkanı, başkan yardımcıları ve

b�l�m/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; tek b�l�m veya sanat dalı bulunan b�r anab�l�m/anasanat dalında �se
anab�l�m/anasanat dalı başkanının başkanlığında, o anab�l�m/anasanat dalındak� tüm öğret�m üyeler�nden oluşan
kurulu,

ç) Azam� süre/yarıyıl: Azam� süre; b�r l�sansüstü programın tamamlanması �ç�n yarıyıl olarak bel�rlenen en son
sürey�, yarıyıl; güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günler� har�ç, en az 14 haftalık çalışma
dönem�n�,

d) B�l�m/sanat dalı: Enst�tüde programı bulunan anab�l�m/anasanat dalının bel�rl� b�r alanında eğ�t�m, öğret�m,
araştırma ve uygulama faal�yetler�n�n yürütüldüğü en küçük akadem�k b�r�m�,

e) Bütünleşt�r�lm�ş doktora: Doktora programına l�sans dereces� �le başvuru �mkânı sağlayan üstün başarılı
öğrenc�lere yönel�k, yüksek l�sans ve doktorayı b�rleşt�ren programı,

f) Dönem projes�: Tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� sırasında araştırılan ve/veya �ncelenen b�l�msel b�r konunun, b�r
b�l�msel araştırma raporu b�ç�m�nde sunulmuş şekl�n�,

g) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı: Enst�tüde programı bulunan ve programın yürütülmes�nden enst�tüye karşı
sorumlu olan anab�l�m/anasanat dalını,

ğ) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı: Anab�l�m/anasanat dalı başkanı ve başkan yardımcılarından
oluşan yönet�m b�r�m�n�,

h) Enst�tü kurulu: Enst�tü müdürünün başkanlığında, enst�tü müdür yardımcıları ve enst�tüde öğret�m
programları bulunan ve/veya ortak öğret�m programı yürüten anab�l�m/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enst�tü yönet�m kurulu: Enst�tü müdürünün başkanlığında, enst�tü müdür yardımcıları ve Müdürün
göstereceğ� altı aday arasından enst�tü kurulunca seç�lecek üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,

�) Enst�tü: Iğdır Ün�vers�tes�ne bağlı l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m yapan enst�tüler�,
j) İk�nc� tez danışmanı: Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda

Ün�vers�te kadrosu dışından da atanacak en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�,
k) İnt�hal: Başkalarının özgün f�k�rler�n�, metotlarını, ver�ler�n� veya eserler�n� b�l�msel kurallara uygun

b�ç�mde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kend� eser� g�b� göstermey�,
l) Kred�: Haftalık teor�k b�r ders saat� veya �k� saat uygulama/laboratuvar çalışmasının yükünü,
m) L�sansüstü uzaktan öğret�m programı: B�l�ş�m teknoloj�ler� destekl� �nternet aracılığı �le gerçekleşt�r�len

l�sansüstü eğ�t�m programını,
n) Ortak l�sansüstü program: Yurt �ç� veya yurt dışındak� ün�vers�teler �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde yürütülen l�sansüstü

programı,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
ö) Rektör: Iğdır Ün�vers�tes� Rektörünü,
p) Sanat eser� raporu: Sanatta yüksek l�sans programları öğrenc�ler�n�n, yüksek l�sans tez� yer�ne

hazırlayab�lecekler� yazılı raporu,
r) Sanatta yeterl�k eser� çalışması raporu: Sanatta yeterl�k programları öğrenc�ler�n�n, sanatta yeterl�k tez�

yer�ne sanatta yeterl�k eser� çalışmasıyla �lg�l� olarak hazırlayab�lecekler� yazılı raporu,
s) Sanatta yeterl�k eser� çalışması: Sanatta yeterl�k programları öğrenc�ler�n�n, sanatta yeterl�k tez� yer�ne

hazırlayab�lecekler� ya da yapab�lecekler� sanatsal çalışmayı,
ş) Sem�ner ders�: L�sansüstü öğrenc�ler�n ders dönem�nde hazırladıkları, b�l�msel b�r konunun �ncelen�p

�rdelenmes�ne dayanan, sözlü olarak sunularak değerlend�r�len ve yazılı b�r met�nden oluşan çalışmayı,
t) Senato: Iğdır Ün�vers�tes� Senatosunu,
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u) Tez: Yüksek l�sans tez�, doktora/sanatta yeterl�k tez�n�,
ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
v) Ün�vers�te: Iğdır Ün�vers�tes�n�,
y) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
z) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek L�sans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek l�sans programları tezl� ve tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r.
(2) YÖK kararı üzer�ne; öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�n aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, b�lg�

ve �let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı olarak öğret�m faal�yetler�n�n planlandığı ve yürütüldüğü l�sansüstü uzaktan öğret�m
programları açılab�l�r.

Yüksek l�sans programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Yüksek l�sans programları, anab�l�m/anasanat dalının öner�s�, enst�tü kurulunun onayı,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı �le açılır.
(2) Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programları arasında yapılacak geç�şler, �lg�l� programın koşullarını yer�ne

get�rmek şartıyla; anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le olab�l�r.
(3) L�sansüstü programlar, �lg�l� mevzuat hükümler�ne aykırı olmamak koşuluyla yurt �ç� ve yurt dışı ortak

l�sansüstü programlar şekl�nde de düzenleneb�l�r. Bu programların uygulama usul ve esasları Senato tarafından
bel�rlen�r.

Kontenjanların bel�rlenmes� ve �lanı
MADDE 6 – (1) B�r l�sansüstü programın kontenjanı �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı akadem�k kurulunun öner�s�,

enst�tü kurulunun kararı ve Senatonun onayı �le bel�rlen�r.
(2) Öğrenc� kontenjanları ve kontenjanlarla �lg�l� özel şartlar, �lg�l� enst�tünün uygulama esaslarına göre, �lg�l�

anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enst�tü kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektör oluru �le �lan
ed�l�r. Söz konusu �lan her yarıyıl başında öğrenc� almak üzere ver�leb�l�r.

(3) Öğrenc� alınacak l�sansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tar�h�, �sten�len belgeler ve d�ğer
hususlar Ün�vers�ten�n �nternet s�tes�nden duyurulur.

Başvuru şartları ve öğrenc� kabulü
MADDE 7 – (1) Tezl� yüksek l�sans programına başvurular ve başvuruların değerlend�r�lme �şlemler�, �lg�l�

enst�tü müdürlüğü tarafından düzenlen�r ve yürütülür. Tezl� yüksek l�sans programlarına başvuran adaylarda aranacak
koşullar ve değerlend�rmeye �l�şk�n esaslar şunlardır:

a) Başvurular, başvuru �lanında bel�rt�len belgelerle başvuru süres� �ç�nde �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yapılır.
Başvuru �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya enst�tü tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve adl� s�c�l
kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır. Adayın beyanında gerçeğe aykırı herhang� b�r
durumun ortaya çıkması hal�nde, adayın kes�n kayıt yaptırmış olup olmadığına veya bell� dönemlerde öğren�m görüp
görmed�ğ�ne ve hatta mezun olup olmadığına bakılmaksızın bütün öğrenc�l�k hakları �ptal ed�l�r.

b) Tezl� yüksek l�sans programına başvurab�lmek �ç�n adayların; �lg�l� enst�tü kurulunun bel�rled�ğ� alanda b�r
l�sans d�plomasına sah�p olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış
olmaları veya ÖSYM tarafından ALES �le eş değerl�ğ� kabul ed�len ulusal veya uluslararası sınavlar �ç�n bel�rlenen
standart puana sah�p olmaları gerek�r. Güzel sanatlar ve konservatuvar anab�l�m/anasanat dallarına öğrenc� kabulünde
ALES puanı aranmaz.

c) Tezl� yüksek l�sans başvurusu kabul ed�len adayların kayıtlarının yapılmasında öncel�kle, ALES puanının
%60’ı, l�sans not ortalamasının %40’ının toplamına göre 65 puanın üstündek� adayların sıralaması yapılır, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı �ç�n �lan ed�len kontenjanlara yerleşt�r�l�r. Eş�tl�k durumunda ALES puanı yüksek olanlara
öncel�k ver�l�r.

ç) Güzel sanatlar ve tasarım fakültes� �le konservatuvar bünyes�ndek� tezl� yüksek l�sans programlarına
başvurab�lmek �ç�n adayların eğ�t�m dalı yönünden �lg�l� anab�l�m/anasanat dalınca uygun görülecek b�r l�sans
d�plomasına sah�p olmaları gerek�r. Yüksek l�sans programlarına başvurusu kabul ed�len adaylar; başvurulan
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca yapılan meslek� b�r�k�m ölçme ve değerlend�rme sınavı puanının %60’ı, l�sans
not ortalamasının %40’ının toplamı en az 65 olmak şartı �le �lg�l� programın sıralamasına dâh�l ed�l�rler. Adaylar, en
yüksek puandan başlamak üzere �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı �ç�n �lan ed�len kontenjanlara yerleşt�r�l�r. Toplam puanı
65’ten düşük olan, meslek� b�r�k�m ölçme ve değerlend�rme sınavına g�rmeyen öğrenc�n�n kaydı yapılmaz. Eş�tl�k
durumunda meslek� b�r�k�m ölçme ve değerlend�rme sınav puanı yüksek olanlara öncel�k ver�l�r.

d) Tezl� yüksek l�sans programlarına başvuruda, �lg�l� enst�tünün uygulama esaslarına göre anab�l�m/anasanat
dalı veya b�l�m/sanat dalı b�l�m sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngöreb�l�r. Böyle b�r durumda başvuru
değerlend�rmes� aşağıdak� şek�lde gerçekleş�r:

1) ALES puanının %50’s�, l�sans not ortalamasının %30’u, b�l�m sınavında veya mülakatta alınan notun
%20’s�n�n toplamına göre 65 puanın üstündek� adayların sıralaması yapılır.

2) B�l�m sınavı ve mülakatın b�rl�kte yapılması durumunda b�l�m sınavında alınan not �le mülakatta alınan
notun ortalaması esas alınır.

3) B�l�m/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava g�rmeyen adaylar değerlend�rmeye alınmaz.
e) Ün�vers�ten�n l�sans programlarını b�r�nc�l�kle b�t�ren adayların, mezun oldukları l�sans programlarında �lan

ed�len b�r�nc�l�k kontenjanlarına başvurab�lmeler� �ç�n başvuru tar�h�nden öncek� �k� yıl �çer�s�nde mezun olmaları ve
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başvurdukları program �ç�n gerekl� olan asgar� koşulları sağlamaları gerek�r. İlan ed�len programa b�rden fazla adayın
başvurması hal�nde bu adayların sıralaması l�sans not ortalamasına göre yapılır. Adayların l�sans not ortalamalarının
eş�t olması hal�nde, ALES notu yüksek olan aday terc�h ed�l�r.

(2) Tezs�z yüksek l�sans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değerlend�rmeye �l�şk�n
esaslar şunlardır:

a) Tezs�z yüksek l�sans programlarına başvurab�lmek �ç�n adayların, eğ�t�m dalı yönünden �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalınca uygun görülecek b�r l�sans d�plomasına sah�p olmaları gerek�r. L�sans not ortalamasına göre
adayların sıralaması yapılır. İlg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun taleb� hal�nde mezun�yet notuna ek olarak
öğrenc�ler�n değerlend�r�lmeler�nde yazılı, mülakat, kompoz�syon, yetenek-yeterl�k ve uygulama sınavlarından b�r�
veya b�rkaçı yapılab�l�r. Bu sınavlardan hang�s�n�n/hang�ler�n�n d�kkate alınacağı, sınav tar�hler�, jür�ler�n tesp�t� ve
değerlend�rme �le �lg�l� �şlemler anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enst�tü yönet�m kurulu tarafından
kararlaştırılır. Bu durumda mezun�yet notunun %60’ı, sınav notunun %40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır.
Dörtlü s�steme göre elde ed�len başarı notunun yüzlük s�steme dönüştürülmes�nde YÖK tarafından bel�rlenen
dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� ve eğ�t�m b�l�mler�n�n çeş�tl� alanlarında özell�kle uygulayıcılara yönel�k
olmak üzere açılacak tezs�z yüksek l�sans programları �ç�n YÖK kararları ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde
Senato kararıyla özel şartlar bel�rleneb�l�r. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı �le �lg�l�
yapmış olduğu çalışmaların değerlend�r�lmes� �le �lg�l� anab�l�m/anasanat dalının görüşü alınarak enst�tü yönet�m
kurulunca seç�len üç asıl, �k� yedek üyeden oluşan sınav kom�syonu tarafından yapılır. Sınav kom�syonu,
değerlend�rme sonucunu aynı gün �lg�l� enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�r.

Tezl� yüksek l�sans programı
MADDE 8 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı; öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yaparak b�lg�lere

er�şme, b�lg�y� değerlend�rme ve yorumlama yeteneğ�n� kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezl� yüksek l�sans programı toplam y�rm� dört kred�den az olmamak koşuluyla sek�z ders, b�r sem�ner

ders� ve tez çalışmasından oluşur.  Sem�ner ders� ve tez çalışması kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak
değerlend�r�l�r. Tezl� yüksek l�sans programı b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla
sem�ner ders� dâh�l en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kred�s�nden oluşur.

(3) Tezl� yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�m programı olarak yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 9 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının süres� b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç, kayıt olduğu

programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� ve sem�ner ders�n� başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre �çer�s�nde Ün�vers�ten�n öngördüğü başarı koşullarını/ölçütler�n� yer�ne get�remeyen;
azam� süreler �çer�s�nde �se tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına g�rmeyen öğrenc�n�n Ün�vers�te �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) L�sansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre eks�ltme koşulları, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le bel�rlen�r.

(4) Kred�l� dersler�n�, �lg�l� AKTS kred� zorunluluğunu ve sem�ner�n� başarıyla tamamlayan ve üçüncü yarıyıl
sonunda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğrenc� süres�nden önce mezun olab�l�r. Erken
mezun�yet �le �lg�l� kr�terler Senato tarafından bel�rlen�r.

Dersler
MADDE 10 – (1) Anab�l�m/anasanat dalı başkanları, b�r�nc� yarıyılın başlangıcından en az b�r hafta önce,

öğrenc�ler�n alacağı dersler� �çeren anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararını enst�tüye b�ld�r�r. Bu süre �ç�nde ders
değ�ş�kl�ğ� de yapılab�l�r.

(2) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en çok �k� tanes�, l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması koşuluyla, l�sans
dersler�nden seç�leb�l�r.

(3) Öğrenc� gerekt�ğ�nde farklı anab�l�m/anasanat dallarından veya yurt �ç�nde ve yurt dışında farklı
enst�tülerden ders alab�l�r. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı �k� ders� geçemez. Öğrenc�n�n bu dersler� alab�lmes�
�ç�n �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı gerekl�d�r.

(4) Ders süreler� 45 dak�kadır.
(5) Anab�l�m/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kred� m�ktarının yarısını

geçemez.
(6) B�l�msel araştırma tekn�kler� �le araştırma ve yayın et�ğ� konularını �çeren en az b�r ders�n alınması

zorunludur.
(7) Öğrenc� kes�n kayıt hakkı kazandığı tezl� yüksek l�sans programı �le aynı anab�l�m/anasanat dalında daha

önceden tezs�z yüksek l�sans programından mezun olmuş �se, mezun olduğu programda başarılı olduğu dersler �le
kes�n kayıt hakkı kazandığı tezl� yüksek l�sans programının müfredatının en fazla %60’ı �ç�n muaf�yet taleb�nde
bulunab�l�r. Muaf�yet �şlemler� �ç�n �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun
onayı gerekl�d�r.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 11 – (1) Tezl� yüksek l�sans programında, enst�tü yönet�m kurulu; anab�l�m/ anasanat dalı

başkanlığının öner�s� üzer�ne her öğrenc� �ç�n en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m
üyeler� arasından b�r danışman atar. Anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı öğrenc�n�n danışmanıyla beraber bel�rled�ğ� tez
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konusunu/tez öner�s�n� de en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar enst�tüye öner�r. Tez danışmanı ve tez konusu enst�tü
yönet�m kurulu onayı �le kes�nleş�r.

(2) Tez danışmanı, Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. Ün�vers�tede bel�rlenen n�tel�klere
sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde Senatonun bel�rled�ğ� �lkeler çerçeves�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından
başka b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r.

(3) Danışman değ�ş�kl�kler�, danışmanın aynı kurum �çer�s�nde başka b�r b�r�me geçmes�, danışmanın
görevlend�r�lmes�, sağlık durumu g�b� zorunlu olarak uzun sürel� ayrılması durumlarında �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu
tarafından yürürlüktek� mevzuat çerçeves�nde bel�rlenen usul ve esaslar uygulanır. Danışmanın emekl�l�k neden�yle
kurumdan ayrılması hal�nde �se başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücret� talep
etmeks�z�n devam edeb�l�r.

(4) Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda öğrenc�n�n danışmanının
gerekçel� öner�s�n�n ardından �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� üzer�ne enst�tü yönet�m kurulu
kararı �le �k�nc� b�r tez danışmanı atanab�l�r. İk�nc� tez danışmanı, Ün�vers�te kadrosu dışından da en az doktora
dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.

(5) İk�nc� danışman ataması tez öner�s� kabul ed�lm�ş öğrenc� �ç�n yapılır.
(6) Tez danışmanı, atandığı tar�hten �t�baren sem�ner sorumlusudur. Danışmanın önereceğ� sem�ner konusu,

�k�nc� yarıyıldan �t�baren anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca enst�tüye b�ld�r�l�r. Sem�ner�n sunulacağı yer ve zaman,
en az on gün önceden anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından �lan ed�l�r. Sem�ner çalışması kred�s�z olup
akadem�k elemanların �zlemes�ne açıktır. Sunulan sem�ner, danışmanın görüşü alınarak anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının bel�rleyeceğ� üç k�ş�l�k jür� tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Sonuç, sem�ner
raporunun b�r suret� �le b�rl�kte b�r tutanakla anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün �çer�s�nde enst�tüye
b�ld�r�l�r.

(7) Öğrenc� ve/veya tez danışmanının gerekçel� d�lekçe �le anab�l�m/anasanat dalı başkanlığından taleb�
sonrası, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� �le �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun uygun görmes� hal�nde
öğrenc�n�n tez danışmanı değ�şt�r�leb�l�r.

(8) Öğrenc�n�n, üst üste �k� yarıyıl kayıt yen�lememes� hal�nde, danışmanın görev� sona erer.
(9) Kaydını yen�leyen öğrenc� �ç�n kayıt yen�led�ğ� yarıyıl �t�barıyla bu maddede bel�rt�len hükümler

doğrultusunda yen�den danışman atanır.
Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması
MADDE 12 – (1) Zorunlu dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamlayan tezl� yüksek l�sans programı

öğrenc�s�, elde ett�ğ� sonuçları �lg�l� enst�tü tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına
uygun b�ç�mde yazar ve tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek l�sans tez�n�n savunmasından önce, düzeltme ver�len tezlerde �se düzeltme �le b�rl�kte öğrenc�
tez�n� tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le b�rl�kte tez� �lg�l�
enst�tü tarafından bel�rlenen yazım kurallarına göre enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jür� üyeler�ne gönder�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t�
hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

(3) Yüksek l�sans tez jür�s�; �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m
kurulunun onayı �le atanır. Jür�, b�r� öğrenc�n�n tez danışmanı ve en az b�r� başka b�r yükseköğret�m kurumundan
olmak üzere üç, �k�nc� danışmanın jür� üyes� olması durumunda �se beş öğret�m üyes�nden oluşur. Jür�n�n üç k�ş�den
oluşması durumunda �k�nc� tez danışmanı jür� üyes� olamaz. Jür� l�stes�nde b�r� Ün�vers�te dışından olmak üzere �k�
yedek üye de bulunur.

(4) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde, hazırladıkları
k�ş�sel raporlarla toplanarak, öğrenc�y� tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-
cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınav günü, saat� ve yer� �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca yed� gün önceden �lan ed�l�r. Tez
savunma sınavı, öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına
açık ortamlarda gerçekleşt�r�l�r. D�nley�c�ler sınav sürec�ne müdah�l olamazlar.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
ver�r. Bu karar enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.

(7) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(8) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç üç ay �ç�nde düzeltmeler� yapılan tez� aynı jür�

önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n Ün�vers�te �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) Tez� redded�len öğrenc�n�n o anab�l�m/anasanat dalında tezs�z yüksek l�sans bulunması ve tezs�z yüksek
l�sans �ç�n gerekl� kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla talepler� hal�nde tezs�z
yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Yüksek l�sans d�ploması
MADDE 13 – (1) Yüksek l�sans öğrenc�s�; tez sınavında başarılı olmak ve enst�tü tarafından �stenen �lg�l�

basılı ve elektron�k dokümanlarla b�rl�kte, enst�tü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış, c�ltlenm�ş yüksek
l�sans tez�n�n üç kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde enst�tüye tesl�m eder. Tez� şek�l yönünden
uygun bulunan yüksek l�sans öğrenc�s�ne yüksek l�sans d�ploması �le d�ploma ek� ver�l�r. D�plomanın aslı
hazırlanıncaya kadar d�ploma yer�ne geçen çıkış belges� ver�leb�l�r ancak d�ploma ek� ver�lmez. Enst�tü yönet�m
kurulu talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc�, koşulları
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yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalındak� programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının
�lg�l� enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(3) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde yüksek l�sans tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel
araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK’e gönder�l�r.

Tezs�z yüksek l�sans programı
MADDE 14 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programları yüz yüze ve uzaktan olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r.

Tezs�z yüksek l�sans programları, öğrenc�ye meslek� konularda b�lg� kazandırarak mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl
kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlen�r.

(2) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam otuz kred�den ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders
�le dönem projes� ders�nden oluşur. Öğrenc�, dönem projes� ders�n�n alındığı yarıyılda dönem projes� ders�ne kayıt
yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projes� ders� kred�s�z olup başarılı
veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.

(3) Tezs�z yüksek l�sans öğrenc�s� başarısız olduğu b�r seçmel� ders�n yer�ne, tak�p eden yarıyılda, kend�
anab�l�m/anasanat dalında açılan seçmel� dersler grubundan eşdeğer kred�l�k b�r başka ders alab�l�r.

(4) Tezs�z yüksek l�sans programının ders aşamasında herhang� b�r seçmel� dersten başarısız olan öğrenc�ler,
bu dersler� proje dönem�nde alttan alab�l�rler.

(5) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�mde de yürütüleb�l�r.
Danışman atanması
MADDE 15 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programında enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n

ders seç�m�nde ve dönem projes�n�n yürütülmes�nde danışmanlık yapacak b�r öğret�m üyes�n� veya doktora dereces�ne
sah�p b�r öğret�m görevl�s�n� en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar bel�rler.

(2) Her yarıyılda, kayıt yen�lemeyen öğrenc�n�n durumu anab�l�m/anasanat dalına b�ld�r�l�r. Öğrenc�n�n, üst
üste �k� yarıyıl kayıt yen�lememes� hal�nde, danışmanın görev� sona erer. Öğrenc�n�n kaydını yen�lemes� hal�nde kayıt
yen�led�ğ� yarıyıl �t�barıyla bu maddede bel�rt�len hükümler doğrultusunda yen�den danışman atanır.

Süre
MADDE 16 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç,

kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az �k� yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süren�n sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Dersler
MADDE 17 – (1) Ders alma �le �lg�l� esaslar şunlardır:
a) Öğrenc�n�n alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın �lk haftası �ç�nde bel�rlenerek

anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca enst�tü müdürlüğüne sunulur. Bu süre �ç�nde ders değ�ş�kl�ğ� yapılab�l�r.
Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en çok üç tanes�, l�sans öğren�m� sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla
l�sans dersler�nden de seç�leb�l�r.

b) Uzaktan öğret�m tezs�z yüksek l�sans programlarında teor�k ders, sadece teor�k kısımdan oluşur. Teor�k
dersler uzaktan eş zamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

c) Uzaktan öğret�m tezs�z yüksek l�sans programlarında uygulamalı dersler�n teor�k kısmı uzaktan eş zamanlı
olarak yapılır. Uygulama kısmı �se anab�l�m/anasanat dalı kurulunca bel�rlenerek yoğun uygulama programı şekl�nde
ve gruplar hal�nde, bel�rt�len uygulama alanlarında �lg�l� öğret�m elemanı denet�m�nde yüz yüze yapılır.

(2) Sınavların değerlend�r�lmes� �le �lg�l� esaslar şunlardır:
a) Ders başarı notu, ara sınav �le yılsonu sınav puanlarının b�rl�kte değerlend�r�lmes�yle elde ed�l�r ve bu

sonuç, öğrenc�n�n akadem�k başarı durumunu göster�r. Uzaktan öğret�mde ara sınav türünde olan sınavlar �lke olarak
�nternet ya da �let�ş�m ağları üzer�nden yapılab�l�r. Yılsonu sınavları �se gözet�m altında yapılır.

b) Uzaktan öğret�mde ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etk�s� %30, yılsonu
sınavının etk�s� %70’t�r. Örgün öğret�mde ara sınavların ortalamasının etk�s� %50, yılsonu sınavının etk�s� %50’d�r.
Dersten başarılı sayılab�lmek �ç�n, yılsonu sınavından en az 65 puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının
yüzdeler�n�n toplamının da en az 65 olması gerek�r. Aks� takd�rde öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

c) Teor�k ve uygulamalı dersler�n uygulama kısmının değerlend�r�lmes�, uygulama ortamında gözlem yoluyla
yapılır ve �k�nc� ara sınav olarak kabul ed�l�r.

ç) Uygulama dersler�n�n ara sınavı yoktur. Uygulama dersler�n�n değerlend�r�lmes� uygulama ortamında
gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul ed�l�r. Dersten başarılı sayılab�lmek �ç�n en az 70 puan almış olmak
gerek�r. Dersten başarısız olunması durumunda ders tekrarı yapılır.

Dönem projes�
MADDE 18 – (1) Kred�s�z olan dönem projes�ne en erken �k�nc� yarıyılın başında kayıt yaptırılır. Dönem

projes� anab�l�m/anasanat dalının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla bel�rlenen üç öğret�m üyes�nden oluşan
jür� tarafından değerlend�r�l�r. Dönem projes� tat�l dönemler� �çer�s�nde de tamamlanab�l�r. İlg�l� enst�tü tarafından
bel�rlenen esaslara bağlı olarak tezs�z yüksek l�sans programının sonunda anab�l�m/anasanat dalının öner�s� ve enst�tü
yönet�m kurulu kararıyla bel�rlenen üç k�ş�l�k jür� tarafından yeterl�k sınavı uygulanab�l�r. İlg�l� enst�tünün dönem
projes� hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul ed�lm�ş dönem projes�, jür� üyeler�nce �mzalanmış ve Müdür
tarafından onaylanmış şekl�yle en az üç nüsha olarak kabul tar�h�nden �t�baren �k� hafta �çer�s�nde enst�tüye tesl�m
ed�l�r. Dönem projes� redded�len öğrenc�, yen� b�r dönem projes� �le devam eder. Dönem projes� hakkında düzeltme
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kararı ver�len öğrenc� en geç b�r ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yapar ve rapor �lg�l� jür� tarafından �ncelenerek karara
bağlanır.

Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE 19 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan tezs�z yüksek l�sans öğrenc�s�ne

tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalındak�

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Mezun�yet tar�h�, dönem projes�n�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının �lg�l� enst�tüye

tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(4) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenler, o anab�l�m/anasanat dalındak� tezl� yüksek l�sans

programı �ç�n bel�rlenm�ş olan asgar� şartları yer�ne get�rmek kaydıyla, tezl� yüksek l�sans programına geç�ş
yapab�l�rler. Bu durumda tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler enst�tü yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek
l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r.

(5) Öğrenc�ler �lg�l� program �ç�n bel�rlenen öğren�m ücret�n�n tamamını ödemeden ve d�ğer şartları yer�ne
get�rmeden tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapamaz ve mezun olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı; öğrenc�ye bağımsız b�l�msel araştırma yapma, b�l�msel olayları

gen�ş ve der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� b�lg�, becer� ve
yetk�nl�kler� kazandırmaktır.

(2) Doktora programları, anab�l�m/anasanat dalının tekl�f�, enst�tü kurulunun onayı, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı �le açılır.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n;
a) B�l�me yen�l�k get�rmes�,
b) Yen� b�r b�l�msel yöntem gel�şt�rmes�,
c) B�l�nen b�r yöntem� yen� b�r alana uygulama n�tel�kler�nden en az b�r�n� yer�ne get�rmes�,
gerek�r.
(4) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm� dört kred�den

ve b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sek�z ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez
öner�s� ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler
�ç�n de en az kırk �k� kred�l�k on dört ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması olmak üzere toplam en
az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

Başvuru ve kabul
MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurab�lmek �ç�n adayların aşağıdak� şartları taşıması gerek�r:
a) Adayların tezl� yüksek l�sans dereces�ne, bütünleşt�r�lm�ş doktora �ç�n l�sans dereces�ne, hazırlık sınıflarında

geçen süre har�ç olmak üzere en az 10 yarıyıl sürel� eğ�t�m yapan fakültelerden mezunlar �le Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne sah�p olmaları ve �lânda bel�rt�len süre
�ç�nde �lg�l� enst�tüye başvurmaları gerek�r.

b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olması gerek�r.
Bütünleşt�r�lm�ş doktora programına başvuran adaylar �ç�n gerekl� ALES puanı en az 80’d�r. Öngörülen ALES
puanları Senato tarafından artırılab�l�r. Ancak güzel sanatlar fakülteler� �le konservatuvarlara öğrenc� kabulünde ALES
koşulu aranmaz. ALES puanı olarak ÖSYM tarafından �lan ed�len eşdeğer puanlar kabul ed�l�r.

c) Doktora programlarına başvuruda, aday anad�l� dışında İng�l�zce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Ç�nce, Japonca, Farsça d�ller�nden b�r�nden merkez� yabancı d�l sınavından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından kabul ed�len uluslararası b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmalıdır. Bu puanların
g�r�lecek programların özell�kler�ne göre yükselt�lmes� konusunda Senato yetk�l�d�r. Doktora b�l�m alanı b�r yabancı
d�l eğ�t�m� ya da edeb�yatı olan adaylar yabancı d�l sınavına başka b�r d�lden g�rerler.

ç) Doktora programlarına öğrenc� kabulünde asgar� puanların g�r�lecek programların özell�kler�ne göre
yükselt�lmes� konusunda Senato yetk�l�d�r.

(2) Doktora programına öğrenc� kabulünde adayların aşağıdak� şartları taşıması gerek�r:
a) Doktora programlarına başvuran adaylardan yazılı b�l�m sınavına alınacakların sayısı, �lan ed�len

kontenjanın dört katı �le sınırlandırılır. Sınava alınacak adayların aday sıralama puanları yüksek l�sans dereces� �le
başvurularda; ALES puanının %50's�, yüksek l�sans mezun�yet ağırlıklı not ortalamasının %20’s� ve yabancı d�l
puanının %10’unun toplamı �le bel�rlen�r. Bütünleşt�r�lm�ş doktora �ç�n başvuran l�sans mezunları �le l�sans
dereces�nde hazırlık sınıflarında geçen süre har�ç olmak üzere en az 10 yarıyıl sürel� eğ�t�m yapan fakültelerden
mezunlar ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne sah�p
adayların aday sıralama puanları ALES puanının %50’s�, l�sans mezun�yet ağırlıklı not ortalamasının %20’s� ve
yabancı d�l puanının %10’unun toplamı �le bel�rlen�r. ALES şartı aranmayan anab�l�m/anasanat dallarında sınava
alınacak adayların aday sıralama puanı bel�rlenmes�nde yüksek l�sans b�t�rme ortalaması esas alınır.

b) Doktora programlarına öğrenc� kabulünde başarı notu, sınava g�ren adayların her b�r anab�l�m/anasanat dalı
�ç�n enst�tü yönet�m kurulunca kurulan jür� tarafından yapılan b�l�m sınavı ve/veya mülakat sonucu aldıkları puanın
%20’s�n�n aday sıralama puanına eklenmes�yle bel�rlen�r.

c) B�l�m sınavı ve mülakatın b�rl�kte yapılması durumunda b�l�m sınavında alınan not �le mülakatta alınan
notun ortalaması esas alınır. B�r adayın başarılı sayılab�lmes� �ç�n başarı notunun yüksek l�sans dereces� �le başvuranlar
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�ç�n en az 70 puan; bütünleşt�r�lm�ş doktora programlarına başvuranlar �ç�n en az 85 puan olması gerek�r. En yüksek
puandan en aza doğru sıralama yapılarak �lan ed�len kontenjan kadar öğrenc� alınır. Eş�tl�k durumunda ALES ve
yabancı d�l puanı toplamı yüksek olanlara öncel�k ver�l�r.

ç) Bütünleşt�r�lm�ş doktora programına başvuran adayların kabul ed�leb�lmes� �ç�n l�sans mezun�yet ağırlıklı
not ortalamasının 4,00 üzer�nden en az 3,00 olması gerek�r. Transkr�pt notu yüzlük s�steme göre düzenlenm�ş olan
öğrenc�ler�n notları, YÖK’ün hazırladığı not dönüşüm tablosuna göre dörtlük nota dönüştürülür.

d) Yüksek l�sans ve l�sans mezun�yet ağırlıklı not ortalaması; tıp, d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakültes�
mezunları �ç�n, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını �fade eder ve hem l�sans hem yüksek
l�sans mezun�yet notu yer�ne kullanılır.

e) Temel tıp b�l�mler�nde doktora programlarına başvurab�lmek �ç�n tıp fakültes� mezunlarının l�sans
d�plomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı �le bel�rlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına
veya ALES’�n sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı �le bel�rlenecek ALES puanına
sah�p olmaları; tıp fakültes� mezunu olmayanların �se yüksek l�sans d�plomasına (d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakülteler�
mezunlarının l�sans dereces�ne) ve ALES’�n sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı �le
bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp b�l�mler� Test-1 bölümünden
elde ed�len standart puanın 0,7; kl�n�k tıp b�l�mler� test�nden elde ed�len standart puanın 0,3 �le çarpılarak toplanması
�le elde ed�l�r. Temel tıp b�l�mler�nde doktora programlarına öğrenc� kabulünde, temel tıp puanı ve ALES puanı yanı
sıra, l�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması, enst�tü yönet�m kurulunca kurulan jür� tarafından yapılan b�l�msel
değerlend�rme ve/veya mülakat sonucu �le değerlend�rme yapılab�l�r. Başarı puanı; ALES puanı veya temel tıp
puanının %50’s�, mülakat puanının %20’s�, yüksek l�sans/l�sans mezun�yet ağırlıklı not ortalamasının %20’s� ve
yabancı d�l puanının %10’u toplanarak bel�rlen�r. Adayın başarılı sayılab�lmes� �ç�n bu puanların toplamının 100
üzer�nden en az 70 olması gerek�r. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak �lan ed�len kontenjan kadar
öğrenc� alınır.

f) Tıpta ve d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyded�r. Bu uzmanlık eğ�t�mler� 26/4/2014 tar�hl�
ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�ne göre
yürütülür.

g) Bu değerlend�rmeye �l�şk�n hususlar �le başvuru �ç�n adayların sağlaması gereken d�ğer belgeler (referans
mektubu, neden doktora yapmak �sted�ğ�n� bel�rten kompoz�syon, uluslararası standart sınavlar ve benzer�) Senato
tarafından bel�rlen�r. Ün�vers�te yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı �le de öğrenc� kabul edeb�l�r.

(3) Beden eğ�t�m� ve spor �le �lg�l� alanlarda doktora programlarına başvuran adayların başarı puanı; adayın
sayısal, sözel veya eş�t ağırlık puan türler�n�n b�r�nden almış olduğu ALES puanının %50’s�, yabancı d�l puanının
%15'�, l�sans not ortalaması �le yüksek l�sans not ortalaması toplamının yarısının %15'� ve doktora g�r�ş sınav notunun
%20’s� toplanarak bel�rlen�r. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılab�lmeler� �ç�n doktora g�r�ş sınav
notunun 100 üzer�nden en az 50 puan olma şartı aranır. Eş�tl�k durumunda ALES ve yabancı d�l puanı toplamı yüksek
olanlara öncel�k ver�l�r.

(4) Doktora programları �le sanatta yeterl�k çalışması �ç�n yapılan mülakat/yeterl�k sınavına g�rmeyen adaylar
başarısız sayılır.

(5) Doktora programları �le sanatta yeterl�k çalışmasına; �lg�l� anab�l�m/anasanat dallarından l�sans ve yüksek
l�sans d�plomasına sah�p olanlar başvurab�l�r. Ancak, Senato bel�rlenen programlar dışında öğrenc� kabulüne karar
vereb�l�r.

Süre
MADDE 22 – (1) Doktora programı, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul

ed�lenler �ç�n kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sek�z yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on �k� yarıyıldır. L�sans dereces� �le
doktora programına kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı �ç�n gerekl� dersler� ve sem�nerler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde
dersler�n� ve sem�nerler�n� başarıyla tamamlayamayan veya Senatonun öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Kred�l� dersler�n� başarıyla b�t�ren, yeterl�k sınavında başarılı bulunan ve tez öner�s� kabul ed�len, ancak tez
çalışmasını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len on �k� veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�te
�le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) L�sans dereces� �le doktora programına başvurmuş öğrenc�lerden, kred�l� dersler�n� ve/veya azam� süres�
�ç�nde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tez�nde başarılı olamayanlara o anab�l�m/anasanat dalında tezs�z
yüksek l�sans bulunması ve tezs�z yüksek l�sans �ç�n gerekl� kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş
olmaları kaydıyla talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

(5) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len yükümlülükler�n tümünü yer�ne get�ren öğrenc�ler daha kısa sürede mezun
olab�l�r.

Dersler
MADDE 23 – (1) Doktora programlarında enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü

yönet�m kurulu onayı �le farklı anab�l�m/anasanat dallarından, farklı enst�tülerden ve ün�vers�telerden ders alınab�l�r.
Bu durumda yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n en fazla �k�, l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş
öğrenc�ler �ç�n en fazla dört ders seç�leb�l�r.

(2) Yüksek l�sans eğ�t�m� esnasında alınmamış �se, b�l�msel araştırma tekn�kler� �le araştırma ve yayın et�ğ�
konularını �çeren en az b�r ders�n alınması zorunludur.
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(3) Ders süres� 45 dak�kadır.
(4) Anab�l�m/anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kred� m�ktarının yarısını

geçemez.
Sem�nerler
MADDE 24 – (1) Tez danışmanı, sem�nerler� yürütmekle yükümlüdür. Öğrenc�, en az b�r sem�ner vermek

zorundadır. Sem�ner�n sunulacağı yer ve zaman anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından enst�tüye b�ld�r�l�r ve en
az on gün önce �lan ed�l�r. Sem�ner çalışması kred�s�z olup öğret�m elemanlarının ve l�sansüstü öğrenc�ler�n�n
�zlemes�ne açıktır. Sunulan sem�ner, tez danışmanının görüşü alınarak anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
bel�rleyeceğ� üç k�ş�l�k jür� tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Sem�nerden başarısız olunması
hal�nde öğrenc� �zleyen �lk yarıyılda sem�ner�n� tekrarlar. Sonuç, sem�ner raporunun b�r suret� �le b�rl�kte b�r tutanakla
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün �çer�s�nde enst�tüye b�ld�r�l�r.

Tez danışmanı atanması
MADDE 25 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı, anab�l�m/anasanat dalı akadem�k kurul kararı �le

programa kes�n kayıt yaptıran her öğrenc� �ç�n Ün�vers�ten�n kadrosunda bulunan öğret�m üyeler� arasından b�r tez
danışmanını ve danışmanla öğrenc�n�n b�rl�kte bel�rleyeceğ� tez konusu �le tez başlığını �lg�l� enst�tüye öner�r. Tez
danışmanı öğrenc�n�n programı �ç�nde en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r.

(2) Tez danışmanı, Senatonun bel�rleyeceğ� n�tel�klere sah�p öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. Ün�vers�tede
bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde Senatonun bel�rled�ğ� �lkeler çerçeves�nde enst�tü
yönet�m kurulu tarafından başka b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. D�ş
hek�ml�ğ�, eczacılık, tıp ve veter�ner fakülteler� anab�l�m dalları har�ç doktora programlarında öğret�m üyeler�n�n tez
yöneteb�lmes� �ç�n, başarıyla tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş olması gerek�r. Tez çalışmasının
n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda atanacak �k�nc� tez danışmanı, Ün�vers�te kadrosu
dışından da en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.

(3) Danışman değ�ş�kl�kler�, danışmanın aynı kurum �çer�s�nde başka b�r b�r�me geçmes�, danışmanın
görevlend�r�lmes�, sağlık durumu g�b� zorunlu olarak uzun sürel� ayrılması durumlarında �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu
tarafından yürürlüktek� mevzuat çerçeves�nde bel�rlenen usul ve esaslar uygulanır. Danışmanın emekl�l�k neden�yle
kurumdan ayrılması hal�nde �se başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücret� talep
etmeks�z�n devam edeb�l�r.

(4) İk�nc� danışman ataması tez öner�s� kabul ed�lm�ş öğrenc� �ç�n yapılır.
Doktora yeterl�k sınavı
MADDE 26 – (1) Doktora yeterl�k sınavının amacı; öğrenc�n�n temel konular ve doktora çalışmasıyla �lg�l�

konularda der�nl�ğ�ne b�lg� sah�b� olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterl�k sınavları bahar ve güz yarıyıllarında olmak
üzere yılda �k� kez yapılır.

(2) Öğrenc�n�n yeterl�k sınavına ne zaman g�receğ�, danışmanın öner�s� ve anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının tekl�f� üzer�ne �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r. Ancak yüksek l�sans dereces� �le kabul
ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın, l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş olan öğrenc� en geç yed�nc� yarıyılın sonuna
kadar yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.

(3) Doktora yeterl�k sınavları, enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından öner�len ve enst�tü yönet�m
kurulu tarafından onaylanan ve sürekl� görev yapan beş k�ş�l�k doktora yeterl�k kom�tes� tarafından düzenlen�r ve
yürütülür. Kom�te, farklı alanlardak� sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla sınav jür�ler�
kurab�l�r. Sınav jür�s� en az �k�s� Ün�vers�te dışından olmak üzere, danışman dâh�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Jür�
l�stes�nde, b�r� Ün�vers�te dışından olmak üzere toplamda �k� yedek üye de bulunur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda �lg�l� yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı öğret�m
üyes�nden oluşur. Doktora yeterl�k sınavı toplantıları; öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın
uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterl�k sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere �k� aşamadan oluşur. Yazılı ve sözlü sınav
aşamalarında her b�r jür� üyes�, sınavda sorduğu sorulara göre öğrenc�n�n başarı durumunu değerlend�r�r. Öğrenc�n�n
bu sınavdan başarılı sayılması �ç�n 100 üzer�nden en az 75 puan ve üzer� alması şartı aranır. Öğrenc�n�n jür�
üyeler�nden aldığı notlar ayrı ayrı d�kkate alınır ve jür� tarafından sınavda başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar ver�l�r. Yazılı sınavda, jür� üyeler�n�n salt çoğunluğu �le başarılı bulunan öğrenc� sözlü sınava alınır.
Sözlü sınavda da, jür� üyeler�n�n salt çoğunluğu �le başarılı bulunan öğrenc� doktora yeterl�k sınavından başarılı
sayılır. Öğrenc�n�n sınav sonuç tutanakları anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca, doktora yeterl�k sınavını �zleyen üç
�şgünü �çer�s�nde enst�tüye tesl�m ed�l�r.

(5) Yazılı sınavı başaramayan öğrenc�, b�r sonrak� sınav dönem�nde yazılı sınava tekrar g�rer. Bu sınavda da
başarılı olamadığı ya da geçerl� mazeret� olmaksızın yeterl�k sınavına katılmadığı durumda öğrenc�n�n Ün�vers�te �le
�l�ş�ğ� kes�l�r. İk�nc� kez g�rd�ğ� yazılı sınavda başarılı olan ancak sözlü sınavda başarılı olamayan öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(6) Yazılı sınava b�r�nc� g�r�ş�nde başarılı olan öğrenc�, sözlü sınavda başarılı olamadığı takd�rde, b�r sonrak�
sınav dönem�nde tekrar sözlü sınava g�rer. Bu sınavda da başarılı olamaması hal�nde öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(7) Bütünleşt�r�lm�ş doktora programı öğrenc�ler�nden;
a) Doktora yeterl�k aşamasında başarısız olanlar, d�led�kler� takd�rde anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s�

ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le o anab�l�m/anasanat dalının tezl� yüksek l�sans programına geçeb�l�r.
b) En az yed� ders�n� başarı �le tamamlamış olanlar d�led�kler� takd�rde anab�l�m/anasanat dalı kurulunun

öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le o anab�l�m/anasanat dalının tezl� yüksek l�sans programına geçeb�l�r.
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(8) Doktora yeterl�k kom�tes�, yeterl�k sınavını başaran b�r öğrenc�n�n, ders yükünü tamamlamış olsa b�le,
toplam kred� m�ktarının üçte b�r�n� geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını �steyeb�l�r. Öğrenc� bu dersler�
başarmak zorundadır.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 27 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n; �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı

başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede danışmandan başka anab�l�m/anasanat dalı

�ç�nden ve dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� tez danışmanının olması durumunda �k�nc� tez danışmanı d�lerse kom�te
toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılab�l�r.

(3) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Tez öner�s� savunması ve tez �zleme kom�tes� raporları
MADDE 28 – (1) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc� en geç altı ay �ç�nde yapacağı

araştırmanın amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan tez öner�s�n� tez �zleme kom�tes� önünde sözlü olarak
savunur. Öğrenc�, tez öner�s� �le �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce kom�te üyeler�ne
dağıtır.

(2) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul, düzeltme veya redded�leceğ�ne salt
çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
ver�len karar, anab�l�m/anasanat dalı başkanınca üç �şgünü �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(3) Tez öner�s� redded�len öğrenc�, yen� b�r danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sah�pt�r. Bu durumda
yen� b�r tez �zleme kom�tes� atanab�l�r. Programa aynı danışmanla devam etmek �steyen öğrenc� üç ay �ç�nde,
danışman ve tez konusunu değ�şt�ren öğrenc� �se altı ay �ç�nde tekrar tez öner�s� savunmasına alınır. Tez öner�s� bu
savunmada da redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Tez öner�s� savunmasına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın b�r�nc� fıkrada bel�rt�len sürede g�rmeyen öğrenc�
başarısız sayılarak Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(5) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes�, Ocak-Haz�ran ve Temmuz-Aralık ayları arasında
b�rer defa olmak üzere yılda �k� kez toplanır. Tez �zleme kom�tes� ara raporu tez öner�s�n�n kabul ed�ld�ğ� dönem� tak�p
eden dönemden �t�baren ver�lmeye başlanır. Öğrenc�ler Ocak-Haz�ran ve Temmuz–Aralık ayları arasında tez �zleme
kom�tes� raporunu hazırlayıp kom�te üyeler�ne sunmak zorundadır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özet�
ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r. Bel�rt�len süreler �çer�s�nde raporunu hazırlayıp tez �zleme
kom�tes� üyeler� huzurunda sunmayan öğrenc�ler o dönemdek� tez �zleme kom�tes� raporu çalışmasından başarısız
sayılır. Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n en az üç başarılı tez �zleme kom�tes� raporu sunulması gerek�r.
Öğrenc�n�n tez çalışması raporu, kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Öğrenc�n�n herhang�
b�r yarıyıldak� tez çalışması başarısı, �lg�l� yarıyıldak� tez �zleme kom�tes� değerlend�rme sonucuna bağlı olarak,
başarılı (BL) harf notu veya başarısız (BZ) harf notu �le bel�rlen�r. Öğrenc� raporunu sunsun ya da sunmasın, tez
�zleme kom�tes� her dönem �ç�nde danışmanının öner�s� �le toplanır ve hazırladığı raporunu Enst�tüye tesl�m eder.
Kom�te tarafından üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Doktora programındak� b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları �lg�l� enst�tü tarafından hazırlanan

ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazmak ve tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. 23/3/2016 tar�hl� ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l
Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�ğe uygun olarak yabancı d�lde
eğ�t�m ve öğret�m ver�len programlarda tezler o programın eğ�t�m ve öğret�m d�l�nde yazılır. Tez�n, 21 �nc� madden�n
b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len yabancı d�llerden b�r�nde yazılması durumunda oluşturulacak jür� üyeler�n�n
Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len şartları sağlaması gerek�r.

(2) Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n en az üç tez �zleme kom�tes� raporu sunulması gerek�r.
(3) Öğrenc�n�n alanı �le �lg�l� en az b�r adet b�ld�r�s�n�n, b�r ulusal ya da uluslararası konferans/kongre veya

sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması veya b�r adet b�l�msel makales�n�n hakeml� b�r derg�de kabul
almış/yayımlanmış olması veya b�r adet k�tap yazarlığı veya k�tapta bölüm yazarlığı olması veya en az b�r karma
sanatsal etk�nl�ğe katılmış olması şartlarından b�r�n�/b�rkaçını yer�ne get�rmes�, doktora tez savunma jür�s�n�n
kurulması �ç�n ön şart olarak aranır.

(4) Tamamlanan doktora tez� veya düzeltme ver�len tezlerde �se düzelt�lm�ş olan tez, öğrenc� tarafından
danışmana sunulur. Danışman, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le b�rl�kte teze �l�şk�n �nt�hal yazılım
programı raporunu ve tez� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü yönet�m kurulu kararı �le söz konusu teze �l�şk�n onaylanan
�nt�hal yazılım programı raporu ve tez jür� üyeler�ne gönder�l�r. Enst�tünün jür�ye gönderd�ğ� raporda gerçek b�r
�nt�hal�n jür� üyeler�nce de tesp�t ed�lmes� hal�nde tez, jür� üyeler� tarafından gerekçel� b�r rapor �le b�rl�kte karar
ver�lmek üzere enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r. Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren en geç b�r ay �ç�nde hazırladıkları k�ş�sel raporlarla toplanarak enst�tü tarafından bel�rlenecek b�r tar�hte
öğrenc�y� sınava alır.

(5) Doktora tez savunma sınavı jür�s�, danışmanın görüşü de alınarak anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s�
ve enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le atanır. Öner�n�n uygun olmaması hal�nde yen�den anab�l�m/anasanat dalı
kurulundan görüş alınır. Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve �k�s� Ün�vers�te
dışındak� b�r yükseköğret�m kurumundan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususuna �lg�l� enst�tünün yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı
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öğret�m üyes�nden oluşur. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r. Jür�ye mazeret�
neden�yle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce �lg�l� enst�tüye b�ld�r�r. Mazeret� neden�yle sınava
katılamayan Ün�vers�te �ç� jür� üyes�n�n yer�ne Ün�vers�te �ç� yedek jür� üyes�, Ün�vers�te dışı jür� üyes�n�n yer�ne �se
Ün�vers�te dışı yedek jür� üyes� �le sınav yürütülür.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora
tez savunma süres� 120 dak�kayı geçemez. Tez savunma sınavı, öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın
uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır. D�nley�c�ler sınav sürec�ne müdah�l olamazlar.
Sınav günü, saat� ve yer� �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca yed� gün önceden �lan ed�l�r.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür� d�nley�c�lere kapalı olarak, tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Üyeler çek�mser oy kullanamazlar. Jür� başkanı sınav tutanağı ve
�lg�l� d�ğer evrakları aynı gün �çer�s�nde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına tesl�m eder. Anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığı, kend�ler�ne tesl�m ed�len sınav evraklarını tez sınavını �zleyen üç �şgünü �çer�s�nde enst�tüye gönder�r. Ret
oyu veren üye, bunun gerekçes�n� tutanakta bel�rt�r. Tez� kabul ed�len öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r.

(8) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�, azam� sürey� aşmamak kaydıyla tez savunma tar�h�nden
�t�baren en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez�n� aynı jür� önünde yen�den savunur.

(9) Tez� doğrudan redded�len veya düzeltme kararı sonrası savunmada redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le
�l�ş�ğ� kes�l�r. Tezde başarılı olamayanlara talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

(10) Sanat �çer�kl� doktora programları öğrenc�ler� tez çalışmalarının kabul ed�lmes� sonrasında, aynı jür�
tarafından, aynı gün veya tak�p eden en geç beş gün �ç�nde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı/kurulunca ayrıntıları
bel�rlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jür� salt çoğunlukla Başarılı (BL) veya Başarısız
(BZ) kararı ver�r. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenc� en geç üç ay �ç�nde gereğ�n� yaparak �k�nc� b�r sınav
�ç�n başvuruda bulunur. Uygulama sınavında �k�nc� kez başarısız olan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora d�ploması
MADDE 30 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n �stenen sayıda nüshasını danışmanına tesl�m

eder. Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak bel�rtt�ğ� görüşü �le tez�n nüshalarını
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tez�n�n c�ltlenm�ş en az
üç kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden
uygun bulunan öğrenc� doktora d�ploması ve d�ploma ek� almaya hak kazanır. Enst�tü yönet�m kurulu, başvuru üzer�ne
tesl�m süres�n� en fazla b�r ay uzatab�l�r. Bu sürede de c�ltlenm�ş ve jür� tarafından �mzalanmış tezler� Enst�tüye tesl�m
etmeyen öğrenc� bu koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve
azam� süres�n�n dolması hal�nde Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Doktora d�ploması üzer�nde anab�l�m/anasanat dalındak� programın YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür� üyeler� tarafından �mzalanmış nüshalarının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(4) Doktora tez�n�n tesl�m�nden �t�baren, en geç üç ay �ç�nde tez�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel
araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere �lg�l� enst�tü tarafından YÖK’e gönder�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterl�k programı, özgün b�r sanat eser�n�n ortaya konulmasını, müz�k ve sahne

sanatlarında �se üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğer� b�r yükseköğret�m programıdır.
(2) Sanatta yeterl�k programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm� b�r

kred�den az olmamak koşuluyla en az yed� ders, uzmanlık alan dersler�, uygulamalar �le tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. Sanatta yeterl�k programında b�r
yarıyıl, uzmanlık alan ders�, sem�ner ders� ve alınan d�ğer dersler dâh�l 30 AKTS kred�s�nden fazla olamaz. L�sans
dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n de en az kırk �k� kred�l�k on dört ders, uzmanlık alan dersler�, uygulamalar �le
tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

(3) L�sansüstü dersler, �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu
onayı �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş
öğrenc�ler �ç�n en fazla �k�, l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n en fazla dört ders seç�leb�l�r.

(4) Sanatta yeterl�k programı hakkında hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmel�kte yer alan doktora
programına �l�şk�n hükümler uygulanır.

Başvuru ve kabul
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterl�k programına başvurab�lmek �ç�n adayların l�sans veya yüksek l�sans

d�plomasına sah�p olmaları ve güzel sanatlar fakülteler� �le konservatuvar mezunları �le d�ğer fakülteler�n eşdeğer
programlarından mezun olanların har�c�nde yüksek l�sans dereces�yle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en
az 55 puan, l�sans dereces�yle başvuran adayların �se ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olması gerek�r.

(2) L�sans dereces�yle sanatta yeterl�k programına başvuranların l�sans mezun�yet not ortalamalarının 4
üzer�nden en az 3 veya muad�l� b�r puan olması gerek�r. Sanatta yeterl�k programına başvuracak olanların sanatta
yeterl�k programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek l�sans not ortalaması �le mülakat/yetenek sınavı/portfolyö
�ncelemes� sonucu da değerlend�r�leb�l�r. Bu değerlend�rmeye �l�şk�n hususlar �le başvuru �ç�n adayların sağlaması
gereken d�ğer belgeler Senato tarafından bel�rlen�r.

(3) Sanatta yeterl�k programına öğrenc� kabulünde, anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul ed�len merkezî
yabancı d�l sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len uluslararası yabancı d�l
sınavlarından bu puan muad�l� b�r puan alınması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenc�ler �ç�n ana d�ller� dışında b�r
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d�lden YDS’de en az 55 puan veya ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan alınması
zorunludur. Bu asgar� puanların g�r�lecek programların özell�kler�ne göre yükselt�lmes�ne Senato karar ver�r.

(4) Adayların �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı tarafından yapılacak olan meslek� b�r�k�m� ölçme ve değerlend�rme
sınavına g�rm�ş olmaları gerek�r. Başvurusu kabul ed�len adayların sıralaması aşağıdak� şek�lde yapılır:

a) Güzel sanatlar fakülteler� �le konservatuvar mezunları �le d�ğer fakülteler�n eşdeğer programlarından mezun
olanlar �ç�n yabancı d�l puanının %20’s�, l�sans not ortalaması �le yüksek l�sans not ortalaması toplamının yarısının
%30’u ve meslek� b�r�k�m� ölçme ve değerlend�rme sınavı puanının %50’s�n�n toplamına göre yapılır.

b) Güzel sanatlar fakülteler� ve konservatuvar mezunları �le d�ğer fakülteler�n eşdeğer programlarından mezun
olanların har�c�ndek�ler �ç�n ALES puanının %50’s�, yabancı d�l puanının %10’u, l�sans not ortalaması �le yüksek
l�sans not ortalaması toplamının yarısının %10’u ve meslek� b�r�k�m� ölçme ve değerlend�rme sınavı puanının
%30’unun toplamına göre yapılır.

c) Programa başvuran adayların başarılı sayılab�lmeler� �ç�n meslek� b�r�k�m� ölçme ve değerlend�rme sınavı
notunun 100 üzer�nden en az 50 puan olma şartı aranır. Eş�tl�k durumunda meslek� b�r�k�m� ölçme ve değerlend�rme
sınavı puanı yüksek olana öncel�k ver�l�r.

Süre
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterl�k programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç yüksek

l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her
dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sek�z yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on �k� yarıyıl,
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterl�k programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde
kred�l� dersler�n� başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Kred�l� dersler�n� ve uygulamalarını başarı �le b�t�ren, ancak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�
çalışmalarını azam� on �k� yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(4) L�sans veya yüksek l�sans dereces� �le sanatta yeterl�k programına başvurmuş öğrenc�lerden gerekl� kred�
yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları ve o anab�l�m/anasanat dalında tezs�z yüksek l�sans
programı olması kaydıyla, sanatta yeterl�k tez�nde başarılı olamayanlara talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r.

Danışman atanması
MADDE 34 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurulu programa kes�n kayıt yaptıran her öğrenc� �ç�n ders ve

uygulama seç�m� �le tez veya serg� veya proje yürütülmes�nde danışmanlık yapacak b�r öğret�m üyes�n� b�r hafta
�çer�s�nde enst�tüye öner�r. Danışman öner�s� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r. Ancak danışmanın, en geç
�k�nc� yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterl�k çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı
gerekt�rd�ğ� durumlarda �k�nc� tez danışmanı atanab�l�r. Sanatta yeterl�k programlarında tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� çalışmalar yönet�leb�lmes� �ç�n başarıyla tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş olmak
gerek�r. İk�nc� tez danışmanı Ün�vers�te kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p k�ş�lerden
olab�l�r.

(2) Danışman, n�tel�kler� Senato tarafından bel�rlenen öğret�m üyeler� �le doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne
sah�p öğret�m görevl�ler� arasından seç�l�r.

Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenc� elde ett�ğ� sonuçları, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metn� Senato tarafından kabul ed�len yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazarak,
tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalarını jür� önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenc�n�n alanı �le �lg�l� en az b�r adet b�ld�r�s�n�n, b�r ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya
sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, b�r adet b�l�msel makales�n�n kabul almış/yayımlanmış
olması, b�r adet k�tap yazarlığı veya k�tapta bölüm yazarlığı olması, en az b�r karma sanatsal etk�nl�ğe katılmış olması
şartlarından b�r�n�/b�rkaçını yer�ne get�rmes�, doktora tez savunma jür�s�n�n kurulması �ç�n ön şart olarak aranır.

(3) Sanatta yeterl�k çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme ver�len tez ve çalışmalarda �se düzeltme �le
b�rl�kte öğrenc� tez�n�/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n
görüşü �le b�rl�kte tez� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jür� üyeler�ne gönder�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte
karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

(4) Sanatta yeterl�k çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n �stenen sayıda nüshasını danışmanına tesl�m eder.
Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak bel�rt�r ve tezler� anab�l�m/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla enst�tüye gönder�r.

(5) Sanatta yeterl�k jür�s�, danışman ve anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu
onayı �le atanır. Jür�, en az �k�s� Ün�vers�te dışından öğret�m üyes� olmak üzere danışman dâh�l beş k�ş�den oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda �lg�l� yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jür� altı k�ş�den oluşur. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r. Jür�ye mazeret�
neden�yle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce �lg�l� enst�tüye b�ld�r�r. Mazeret� neden�yle sınava
katılamayan Ün�vers�te �ç� jür� üyes�n�n yer�ne Ün�vers�te �ç� yedek jür� üyes�, Ün�vers�te dışı jür� üyes�n�n yer�ne �se
Ün�vers�te dışı yedek jür� üyes� �le sınav yürütülür.
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(6) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n veya metn�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
toplanarak öğrenc�y� sınava alır. Sınav, sanatta yeterl�k çalışmasının sunumu ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Sınava öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler sınav sürec�ne
müdah�l olmamak kaydıyla d�nley�c� olarak katılab�l�rler.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak, öğrenc�n�n tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Tez� ve
sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�len öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığınca sınavı �zleyen üç �şgünü �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� ve sanatta yeterl�k çalışması başarısız
bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Sanatta yeterl�k çalışması hakkında düzeltme kararı
ver�len öğrenc� en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� sanatta
yeterl�k çalışmasını aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterl�k
çalışması kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. L�sans dereces� �le sanatta yeterl�k programına
kabul ed�lm�ş olanlardan tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k çalışması başarılı olamayan
öğrenc�lere talepler� hal�nde 33 üncü madden�n dördüncü fıkrasına göre tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Sanatta yeterl�k d�ploması
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterl�k çalışmasında başarılı olan öğrenc�ye, d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla

YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özell�ğ�ne göre alanı bel�rleyen b�r d�ploma ver�l�r.
(2) Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterl�k tez�n�n c�ltlenm�ş

en az üç kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden
uygun bulunan öğrenc� doktora d�ploması almaya hak kazanır. Enst�tü yönet�m kurulu başvuru üzer�ne tesl�m süres�n�
en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını
alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) İlg�l� enst�tü tarafından tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde sanatta yeterl�k tez�n�n b�r kopyası elektron�k
ortamda, b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere YÖK’e gönder�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 37 – (1) Yüksek l�sans ve doktora programlarına kabul ed�len öğrenc�lerden l�sans veya yüksek

l�sans dereces�n� kabul ed�ld�kler� yüksek l�sans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar �le l�sans
veya yüksek l�sans dereces�n� Ün�vers�te dışındak� yükseköğret�m kurumlarından almış olan yüksek l�sans veya
doktora programı adayları �ç�n eks�kl�kler�n� g�dermek amacıyla b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2) B�l�msel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, �lg�l� l�sansüstü programını tamamlamak �ç�n
gerekl� görülen dersler�n yer�ne geçemez. Ancak b�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc�, b�l�msel hazırlık
dersler�n�n yanı sıra �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le
l�sansüstü programa yönel�k dersler de alab�l�r. Ancak, programa yönel�k olarak b�r yarıyılda en az �k�, en fazla üç
l�sansüstü ders alınab�l�r. B�l�msel hazırlık programında öğrenc�ye en fazla y�rm� dört kred� ver�leb�l�r. Bu dersler
haftalık ders programlarında b�rb�rler�yle çakışmayacak şek�lde bel�rlen�r ve ön şart uygulanmaz. Aynı
anab�l�m/anasanat dalında daha önce b�l�msel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş b�r öğrenc�ye �k�nc� kez
b�l�msel hazırlık programı uygulanmaz. B�l�msel hazırlık programına tab� öğrenc�ler sem�ner ve tez çalışma planını bu
süre �çer�s�nde sunamaz.

(3) B�l�msel hazırlık programı �le �lg�l� devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma
koşulları, ders tekrarı, kayıt s�lme ve d�ğer konularda, �lg�l� l�sans ve yüksek l�sans programlarındak� esaslar uygulanır.

(4) B�l�msel hazırlık programında geç�r�lecek süre en fazla �k� yarıyıldır ve öğrenc�n�n kayıt yaptırdığı tar�hten
�t�baren başlar. Yaz öğret�mler� bu süreye dâh�l ed�lmez. Bu programda geç�r�len süre, bu Yönetmel�kte bel�rt�len
yüksek l�sans veya doktora programı süreler�ne dâh�l ed�lmez. Yaz öğret�m� bu süreye dâh�l ed�lmez. Bu süre dönem
�z�nler� dışında uzatılamaz ve bu süre sonunda başarılı olamayanların Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Özel öğrenc� kabulü
MADDE 38 – (1) B�r yükseköğret�m kurumu mezunu veya öğrenc�s� olup, bel�rl� b�r konuda b�lg�s�n� artırmak

�steyenler, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le �lg�l� enst�tüden en az b�r
öğrenc�n�n kayıtlı olduğu l�sansüstü derslere özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�rler. Özel öğrenc� olarak ders almak
�steyen adaylar, en geç akadem�k takv�m�n “Kayıt Yen�leme ve Ders Seç�m�” sürec�n�n son tar�h�ne kadar �lg�l�
enst�tüye d�lekçe �le müracaat ederler. Özel öğrenc�l�k, �lg�l� programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k b�r
eğ�t�m ve öğret�m değ�ld�r ve süres� �k� yarıyılı geçemez. Özel öğrenc� statüsünde ders alanlar, derslere devam ve
sınavlara g�rmek dışındak� öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenc�l�k statüsü, öğrenc�n�n Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından o yıl �ç�n ders veya kred� başına
tesp�t ed�lecek öğren�m ücret�n� öded�kten sonra enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kazanılır. Bu öğrenc�lere, enst�tü
müdürlüğünce; özel öğrenc� statüsünde aldığı dersler� ve başarı durumunu göster�r b�r belge ver�l�r.

(3) Özel öğrenc�ler�n öğrenc� kabul şartlarını yer�ne get�rerek asıl öğrenc� olmaları durumunda, özel öğrenc�
�ken başardıkları l�sansüstü dersler, danışmanı ve anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� ve enst�tü yönet�m
kurulunun onayı �le eğ�t�m ve öğret�me başladığı program �ç�n �nt�bakı yapılab�l�r. L�sansüstü programa kabul ed�len
öğrenc�ler�n özel öğrenc� olarak aldığı ve başarılı olduğu dersler�n �nt�bak �şlemler�nde, �nt�bak ver�len dersler �lg�l�
l�sansüstü programda ver�len dersler�n %50’s�n� geçemez.

(4) Özel öğrenc�ler�n kaydoldukları dersler� bırakmak �stemeler� hal�nde o dersler �ç�n öded�kler� öğren�m
ücret� �ade ed�lmez. Özel öğrenc�ler, derse devam, sınav, başarının değerlend�r�lmes�, d�s�pl�n ve d�ğer hususlarda
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Ün�vers�te ve �lg�l� enst�tülerde uygulanan esaslara uymak zorundadırlar.
Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 39 – (1) Ün�vers�tedek� veya d�ğer b�r yükseköğret�m kurumundak� b�r l�sansüstü programda en az

b�r yarıyıl ders alan ve o zamana kadar aldığı dersler�n tümünden başarılı olan öğrenc� gerekl� belgelerle yarıyıl
başlangıcında, ders kayıt ve yen�leme dönem� sonuna kadar �lg�l� enst�tüye d�lekçe �le başvurması durumunda,
anab�l�m/anasanat dalı kurulunun yazılı görüşü alınarak, enst�tü yönet�m kurulu kararıyla Ün�vers�tede yürütülen
l�sansüstü programlara yatay geç�ş yolu �le kabul ed�leb�l�r.

(2) Yatay geç�ş yoluyla kabul ed�len yüksek l�sans öğrenc�ler�nden geld�kler� ün�vers�tede tez çalışmasına
başlamış olanların tez konusu geçers�z sayılır ve bu öğrenc�ler yen� b�r tez öner�s� ve çalışması �le devam ederler.

(3) Yatay geç�ş yoluyla kabul ed�len doktora öğrenc�ler�nden geld�kler� ün�vers�tede yeterl�k sınavına g�rm�ş
olanların sınav sonunda aldığı derece geçers�z sayılır ve kend�ler�ne tekrar b�r yeterl�k sınavı uygulanır.

(4) L�sans ve/veya yüksek l�sans dereces�n�, yatay geç�ş yaptıkları tezl� yüksek l�sans veya doktora
programından farklı alanda almış olan öğrenc�lere �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun kararı �le b�l�msel hazırlık
programı uygulanab�l�r. B�l�msel hazırlıkta geçen süre normal eğ�t�m ve öğret�m süres� dışında tutulur.

(5) Yatay geç�ş başvurusunda bulunan öğrenc�den, öğrenc�l�k hakkı kazandığı dönemde �lan ed�len l�sansüstü
öğrenc� kabul şartları aranır.

(6) Normal tez tesl�m süres�ne tezl� yüksek l�sansta b�r yarıyıl, doktorada �k� yarıyıldan daha az süres� kalmış
olanlar yatay geç�ş taleb�nde bulunamazlar.

(7) Öğrenc�n�n kabul ed�ld�ğ� programdak� derslerden hang�ler�n� alacağı ve l�sansüstü programa hang�
aşamadan �t�baren devam edeceğ�, anab�l�m/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enst�tü yönet�m kurulunca
bel�rlen�r. Yatay geç�ş� kabul ed�len öğrenc�ye, geld�ğ� ün�vers�tede ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dah� yen�
dersler ver�leb�l�r.

(8) Ün�vers�tede kayıtlı tezl� yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n, bütünleşt�r�lm�ş doktora programına yatay geç�ş
yoluyla kabul ed�lmeler� �ç�n �k�nc� yarıyıl sonunda enst�tüye başvurmaları ve aşağıda bel�rt�len koşulları sağlamış
olmaları gerek�r:

a) Öğrenc�n�n başvurduğu programın puan türünden en az 80 ALES puanı almış olması,
b) L�sans eğ�t�m� mezun�yet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,00 olması,
c) İk�nc� yarıyıl sonu �t�barıyla en az yed� ders ve y�rm� b�r kred�l�k ders yükümlülüğünü tamamlamış olması,
ç) Yüksek l�sans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması,
d) Doktoraya g�r�ş �ç�n aranan yabancı d�l koşulunu sağlamış olması,
gerek�r.
(9) Bütünleşt�r�lm�ş doktora öğrenc�ler� öğren�mler�n�n herhang� b�r aşamasında, �stekler� hal�nde aynı

anab�l�m/anasanat dalında yürütülen tezl� yüksek l�sans programına yatay geç�ş yapab�l�rler. Öğrenc�n�n tezl� yüksek
l�sans programına �nt�bakı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun görüşü doğrultusunda enst�tü yönet�m kurulu kararı
�le yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenc� kabulü
MADDE 40 – (1) L�sansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında �kamet eden Türk

vatandaşı adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olup l�sans öğren�mler�n� yurt dışında yapmış adayların l�sansüstü

programlara kabul ed�leb�lmeler� d�ploma denkl�k belgeler�n� mezun�yetler�nden önce kuruma tesl�m etmeler� kaydıyla
YÖK’ten tem�n etmeler� gereken “Tanınma Belges�n�” get�rmeler� ön koşuluna bağlıdır.

b) Yurt dışında �kamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında �kamet ett�kler�n�
belgelemeler� hal�nde yabancı uyruklu adayların başvuruları g�b� değerlend�r�l�r ve sonuçlandırılır.

c) Türk�ye �le aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kend� hesabına
l�sansüstü öğren�m görmek �steyen adaylar, öğren�mler� sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler
ve bu belgeler�n resm� onaylı Türkçe çev�r�ler� �le enst�tü müdürlüğüne başvururlar.

ç) Yabancı uyruklu adaylar �ç�n yabancı d�l Türkçe’d�r. D�ğer ün�vers�teler�n Türkçe öğret�m merkezler�nden
veya b�r�mler�nden Türkçe yeterl�k belges� alan adaylar �le Ün�vers�ten�n Türkçe Öğret�m� Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe
yeterl�k belges�ne sah�p olmayan adayların, Ün�vers�ten�n Türkçe Öğret�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�
tarafından yapılacak Türkçe sev�ye tesp�t sınavından Avrupa Ortak D�l Kr�terler�ne göre bel�rlenen Türkçe D�l
Yeterl�l�k Düzey�n�n B2 veya üzer� olması gerek�r. L�sans veya yüksek l�sans eğ�t�mler�n� Türkçe öğret�m yapan b�r
ün�vers�tede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe d�l sınavından muaf tutulurlar.

d) Yabancı uyruklu öğrenc�ler �ç�n yüksek l�sans başvurularında yabancı d�l başarı şartı aranmaz.
e) Doktora/sanatta yeterl�k programlarına başvuran adayların anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul ed�len

merkezî yabancı d�l sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len uluslararası yabancı
d�l sınavlarından bu puan muad�l� b�r puan alınması zorunludur.

f) Türkçe d�l sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan �le �lg�l� mülakat sınavına
g�rerler.

g) B�l�m alanı b�r yabancı d�l ve edeb�yatı olan veya tamamen yabancı d�lde öğret�m yapan l�sansüstü
programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s�,
enst�tü kurulunun kararı ve Senatonun onayı �le bel�rlen�r.

(2) Başvuruların değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Yüksek l�sans veya doktora programlarına l�sans mezunu olarak başvuran, mülakata g�ren ve Türkçe sev�ye

tesp�t sınavından muaf olan adayların yerleşt�rme puanı; l�sans mezun�yet not ortalamasının %50’s� ve mülakat
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puanının %50’s�n�n toplamıdır.
b) Yüksek l�sans veya doktora programlarına l�sans mezunu olarak başvuran ve Türkçe sev�ye tesp�t sınavına

g�rerek başarılı olanlar �ç�n yerleşt�rme puanı l�sans mezun�yet not ortalamasının %30’u, Türkçe d�l sınavı puanının
%20’s� ve mülakat puanının %50’s�n�n toplamıdır.

c) Doktora programlarına l�sans mezunu olarak başvurab�lmek �ç�n beş veya altı yıllık l�sans eğ�t�m
programlarının b�r�nden mezun olmak gerek�r.

ç) Doktora programlarına yüksek l�sans mezunu olarak başvuran ve Türkçe sev�ye tesp�t sınavından muaf
olanlar �ç�n yerleşt�rme puanı l�sans mezun�yet not ortalamasının %25’�, yüksek l�sans mezun�yet not ortalamasının
%25’� ve mülakat puanının %50’s�n�n toplamıdır. Doktora programlarına yüksek l�sans mezunu olarak başvuran ve
Türkçe sev�ye tesp�t sınavına g�rerek başarılı olanlar �ç�n yerleşt�rme puanı l�sans mezun�yet not ortalamasının %15’�,
yüksek l�sans mezun�yet not ortalamasının %15’�, Türkçe d�l sınavı puanının %20’s� ve mülakat puanının %50’s�n�n
toplamıdır.

d) Yerleşt�rme puanının hesaplanab�lmes� �ç�n en düşük mülakat puanı; yüksek l�sans programlarına
başvuranlar �ç�n 100 tam puan üzer�nden 50 puan, doktora programlarına başvuranlar �ç�n 100 tam puan üzer�nden 60
puan olması gerek�r.

e) Kontenjan dâh�l�nde yer alan ve yüksek l�sans programı yerleşt�rme puanı en az 60, doktora programı
yerleşt�rme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denkl�k belges� �le
başvuran adaylar başvurdukları programlara kes�n, d�ğerler� şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya g�ren d�ğer adaylar
yedek olarak bel�rlen�r ve �lg�l� enst�tü müdürlüğü tarafından �lan ed�l�r. Sıralamada eş�tl�k olması durumunda, son
mezun�yet not ortalaması yüksek olan adaya öncel�k ver�l�r.

(3) Şartlı kayded�len adayların öncek� öğren�m gördükler� kurumların tanınıp tanınmadığına �l�şk�n YÖK
görüşü alındıktan sonra programa kes�n kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmes� hal�nde kayıtları �ptal ed�l�r.

(4) Adayların kayıt �şlemler�, �lg�l� enst�tüler tarafından yapılır.
Kazanan adayların l�stes�
MADDE 41 – (1) L�sansüstü g�r�ş sınavlarını kazanan adayların l�stes�, enst�tü yönet�m kurulu kararıyla

kes�nleş�r ve enst�tü müdürlüğü tarafından �lan ed�l�r. İlan ed�len süre �ç�nde �lg�l� enst�tüye kes�n kaydını yaptırmayan
adaylar kayıt hakkını kaybederler.

Dersler, sınavlar ve değerlend�rme
MADDE 42 – (1) B�r l�sansüstü ders�n yarıyıl kred� değer�, b�r yarıyıl devam eden b�r ders�n haftalık teor�k

ders saat�n�n tamamı �le haftalık uygulama ve laboratuvar saat�n�n yarısının toplamıdır.
(2) Açılacak l�sansüstü dersler �le bu derslerden hang�ler�n�n zorunlu, hang�ler�n�n seçmel� olduğu,

anab�l�m/anasanat dalı akadem�k kurulunca tesp�t ed�l�r ve her yarıyıl başında enst�tü kurulunca bel�rlen�r.
(3) B�r öğret�m üyes�, b�r yarıyılda en fazla üç l�sansüstü ders� vereb�l�r. Ancak enst�tü yönet�m kurulunun

kararı �le ders sayısı dörde çıkarılab�l�r. Bu hesaplamaya tezs�z yüksek l�sans dersler�, sem�ner ve uzmanlık alan
dersler� dâh�l ed�lmez.

(4) Enst�tü kurulu tarafından onaylanan dersler �ç�nden hang�ler�n�n öğrenc�ler�n ders programlarında yer
alacağına, öğrenc� �le b�rl�kte öğrenc�n�n danışmanı karar ver�r. Danışmanlık görev� tez danışmanı atanıncaya kadar,
enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanı veya program koord�natörü/başkanı tarafından yapılır.

(5) L�sansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teor�k ve uygulamalı dersler�n %30’undan fazlasına
devam etmeyen öğrenc�ler devamsız sayılır. B�r yarıyılda okutulan b�r derse a�t ödev ve/veya uygulamaların
ortalamaları �le ara sınav notlarının başarı notuna etk� oranları enst�tü kurulunda bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

(6) B�r yarıyılda okutulan her ders �ç�n b�r yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar, Senato tarafından bel�rlenen
akadem�k takv�m �çer�s�nde yapılır. Sınav programı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır ve on beş
gün önceden �lan ed�l�r.

(7) Sınav sonuçları sınav tar�h�n� �zleyen b�r hafta �ç�nde öğret�m üyes� tarafından öğrenc� �şler� otomasyonuna
kayded�l�r. Ders�n not ç�zelges� öğret�m elemanınca �mzalanarak anab�l�m/anasanat dalına tesl�m ed�l�r.  Not
ç�zelges�n�n anab�l�m/anasanat dalı tarafından enst�tü müdürlüğüne �let�lmes�n�n ardından notları otomasyonda �lan
ed�l�r.

(8) Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 tam puan üzer�nden değerlend�r�l�r ve yarıyıl sonu sınavının başarı
notuna etk�s� %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak �ç�n başarı notunun yüksek l�sans programında en az 65 puan,
doktora programında �se en az 75 puan olması gerek�r. L�sansüstü dersler�n sınav notlarının 100 tam not üzer�nden
bel�rlenmes� esas olmakla beraber �sten�ld�ğ�nde b�r öğrenc�n�n öğren�m durumu belges� aşağıdak� şek�lde hazırlanır:

a) Sınav notlarının harfl� s�steme göre eşdeğerler� aşağıdak� ç�zelgede bel�rt�ld�ğ� şek�lded�r.
Puan Değer�                              Harf Notu                    Katsayı
90-100                                           AA                           4,00
85-89                                             BA                           3,50
80-84                                             BB                            3,00
75-79                                             CB                            2,50
65-74                                             CC                            2,00
0-64                                                FF                            0,00
b) B�r dersten başarılı sayılmak �ç�n başarı notunun yüksek l�sans programında en az 65, doktora programında

�se en az 75 puan; harfl� s�stemde �se yüksek l�sans programında en az CC ve doktora programında �se CB harf notu
olması gerek�r.

c) Harfl� s�steme göre belge düzenlen�rken, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
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1) DZ - devamsız notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yer�ne get�r�lemeyen kred�l� dersler �ç�n
ver�l�r.

2) BL - başarılı harf notu; kred�s�z ders, sem�ner ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenc�lere ver�l�r.
3) BZ - başarısız harf notu; kred�s�z ders, sem�ner ve tez çalışmalarında başarısızlık durumunda ver�l�r.
4) TR - transfer harf notu; d�ğer ün�vers�telerden alınan ve programa kabul ed�len dersler �ç�n ve muaf tutulan

dersler �ç�n ver�l�r.
ç) Yarıyıl sınavı sonunda başarısız olunan dersler �ç�n Senato tarafından bel�rlenen akadem�k takv�mde

göster�len tar�hlerde bütünleme sınavı yapılır.
(9) B�r dersten başarısız olan öğrenc�, danışmanının öner�s� �le bu ders� tekrar alab�l�r veya yen� b�r ders

alab�l�r. Süres� �çer�s�nde ders kaydını yaptıran öğrenc�lerden herhang� b�r nedenle ders değ�şt�rmek veya bırakmak
�steyenler, akadem�k takv�mdek� ders alma-bırakma süreler� �çer�s�nde o yarıyılda açılan başka b�r derse kayıt
yaptırab�l�r veya ders bırakab�l�r.

(10) Sınav sonucuna �t�razlar, sınav sonucunun �lanından �t�baren yed� gün �ç�nde �lg�l� enst�tü müdürlüğüne
yapılır. Sınav evrakı, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunda oluşturulan ve ders sorumlusu öğret�m üyes�n�n de yer aldığı
konuyla �lg�l� üç k�ş�l�k b�r kom�syon tarafından �ncelen�r. Kom�syon değerlend�rmes� �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunda
karara bağlanır.

(11) Danışman; öğrenc�n�n kayıt yen�leme formunda bel�rt�lmes� şartıyla, l�sansüstü programlarda öğrenc�
sayısına bakılmadan her yarıyıl, danışman olarak atandığı l�sansüstü öğrenc�ler� �ç�n, haftalık ders programında yer
alan, �çer�ğ�, günü, saat� ve yer� bel�rlenm�ş, öğrenc�ye h�tap eden ve öğret�m üyes�n�n akt�f olarak katıldığı haftada
sek�z saatl�k teor�k b�r uzmanlık alan ders� açab�l�r. Uzmanlık alan dersler�n�n yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı
veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Uzmanlık alan dersler� enst�tü yönet�m kurulu tarafından danışmanın atandığı
tar�hte başlar ve enst�tü yönet�m kurulunun öğrenc�n�n mezun�yet�ne karar verd�ğ� tar�he kadar, ara ve yaz tat�ller�n� de
kapsayacak şek�lde devam eder.

(12) L�sansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre eks�ltme koşulları, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le bel�rlen�r.

B�rden fazla l�sansüstü programa kayıt
MADDE 43 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt

yaptırılamaz ve devam ed�lemez. Aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt yaptırdıkları veya devam ett�kler�
tesp�t ed�lenler�n, bu durumları tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kayıtları s�l�n�r ve
aldıkları dersler geçers�z sayılır.

Tebl�gat
MADDE 44 – (1) Eğ�t�m-öğret�m, sınavlar ve benzer� konularda enst�tülerde yapılan �lanlar öğrenc�n�n

şahsına yapılmış tebl�gat hükmünded�r. Öğrenc�n�n Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�nde yer alan adres�, tebl�gat
adres�d�r.

D�s�pl�n �şler�
MADDE 45 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler�n�n d�s�pl�nle �lg�l� �ş ve �şlemler�; 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
Sınavlarda kopya
MADDE 46 – (1) L�sansüstü dersler�n sınavlarında kopya çekt�ğ� veya kopya çek�lmes�ne yardım ett�ğ�

anlaşılan öğrenc�ler, söz konusu ders�n sınavından sıfır almış sayılır. Bu öğrenc�ler hakkında ayrıca Yükseköğret�m
Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

Kayıt yen�leme
MADDE 47 – (1) Normal eğ�t�m süres�n� geçen l�sansüstü öğrenc�ler�, her eğ�t�m-öğret�m yılı başında �lg�l�

mevzuata göre bel�rlenen öğrenc� katkı payı ve öğren�m ücretler�n� ödemek zorundadırlar. Yüksek l�sans programını
dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenc�ler beş�nc� yarıyıldan �t�baren; doktora programını sek�z yarıyılda
tamamlayamayan öğrenc�ler dokuzuncu yarıyıldan �t�baren katkı payı ödemekle yükümlüdürler. Bütünleşt�r�lm�ş
doktora programını on yarıyılda tamamlamayan öğrenc�ler �se on b�r�nc� yarıyıldan �t�baren katkı payı ödemekle
yükümlüdürler. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� gereğ�nce ödenmes� gereken öğrenc� katkı payını ödemeyenler�n
kayıtları yapılmaz ve yen�lenmez. Kayıt s�ld�rme hal�nde alınan katkı payları ve öğren�m ücretler� �ade ed�lmez.

(2) L�sansüstü öğrenc�ler�, Senato tarafından akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde o yarıyılda/yılda
almak �sted�kler� derslere ve tez çalışmasına kaydolmak zorundadırlar. Bu süre �çer�s�nde ders ve tez çalışmasına
kaydını yaptırmayan öğrenc�ler, o yarıyılda/yılda devam etme hakkını kaybetm�ş olurlar. Bu şek�lde kaybed�len
yarıyıl/yıl öğren�m süres�nden sayılır.

(3) Süres� �çer�s�nde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını yen�leyemeyen
öğrenc�ler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretler�n�n haklı ve geçerl� olduğu enst�tü yönet�m kurulunca kabul
ed�lmek şartıyla �lan ed�len mazeretl� kayıt haftasında kayıtlarını yen�leteb�l�rler. Ancak bu durumdak� öğrenc�ler,
öğrenc� katkı payını kanun� gec�kme fa�z� �le b�rl�kte ödemek zorundadır.

Mazeret sınavı
MADDE 48 – (1) Öğrenc�n�n sağlık ve d�ğer nedenlerle mazeretl� sayılab�lmes� �ç�n, mazeretler�n�

belgelemes� ve bu belgeler�n enst�tü yönet�m kurulunca onaylanıp kabul ed�lmes�, öğrenc�n�n sınavlarına veya
öğren�m süres�ne etk�s�n�n enst�tü yönet�m kurulunca değerlend�r�lmes� gerek�r.

Kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) L�sansüstü tüm programlarda kayıt dondurma �şlemler�ne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) L�sansüstü program öğrenc�ler�; belgelemek koşuluyla, doğal afet, sağlık sorunu, anne, baba, kardeş, eş

veya çocuğunun ölümü veya l�sansüstü programa kayıt olduktan sonra başka b�r �l veya �lçeye atanması, görevl� olarak
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b�r aydan fazla yurt �ç�/yurt dışına g�tmes� neden�yle en çok b�r yıl kayıt dondurma hakkına sah�pt�r.
b) Kayıt dondurma �steğ�; öğrenc�n�n belge �le başvurusu, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve

enst�tü yönet�m kurulunun onayıyla karara bağlanır.
c) Tez/dönem projes�, sanatta yeterl�k çalışması aşamasında, başka b�r �l veya �lçeye atanma durumu mazeret

olarak kabul ed�lmez ve bu durumlarda öğrenc�ye kayıt dondurma hakkı ver�lmez.
ç) Öğrenc�ler, askerl�k neden�yle enst�tüden ayrılmaları durumunda �z�nl� sayılır; ancak askere g�tmeden önce

durumlarını belgeleyen b�r d�lekçeyle enst�tüye başvurmak zorundadırlar.
d) Kayıt donduran veya askerl�k neden�yle �z�nl� sayılan öğrenc�ler, kayıt dondurma veya askerl�k neden�yle

�z�nl� sayıldıkları süren�n b�t�m�n� �zleyen �lk yarıyılda kayıt yen�leme �şlemler�n� yaptırmak zorundadır. Bu süre �ç�nde
kayıt yen�leme �şlemler�n� yaptırmayan öğrenc�ler�n öğrenc�l�k durumları sona erer.

Öğrenc�lere �l�ş�k kesme �şlem� uygulanacak durumlar
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde bel�rt�len durumlar ve kend� �steğ�yle kaydının

s�l�nmes�n� �steyen l�sansüstü öğrenc�ler �le Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� uyarınca
Ün�vers�teden çıkarma cezası almış olan l�sansüstü öğrenc�ler�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tems�l
MADDE 51 – (1) Türk�ye’y� veya Ün�vers�tey�, m�ll� takım ve ün�vers�telerarası folklor�k, sport�f, kültürel ve

b�l�msel alanlarda tems�l eden karşılaşmalarda yer alan öğrenc�ler�n bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları neden�yle öğren�me devam edemed�kler� süreler, devamsızlık süres�n�n
hesabında d�kkate alınmaz. Bu süreler �ç�nde g�remed�kler� sınavlara; �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�
ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le bel�rlenecek tar�hlerde g�rerler.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� mevzuat hükümler�, YÖK,

Ün�vers�telerarası Kurul, Senato ve �lg�l� enst�tüler�n yönet�m kurulu kararları uygulanır.
D�ğer hükümler
MADDE 53 – (1) Öğrenc�ler �le aralarında usul, füru, eş, üçüncü dereceye kadar akrabalık, husumet ve

menfaat �l�şk�s� g�b� kanaat� etk�leyecek b�r durumu bulunanlar, danışman, jür� üyes� ve tez �zleme kom�tes� üyes�
olarak atanamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 54 – (1) 18/6/2017 tar�hl� ve 30100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Ün�vers�tes� L�sansüstü

Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce Ün�vers�teye kayıtlı öğrenc�ler�n bu

Yönetmel�k hükümler�ne �nt�bakı hususunda oluşacak tereddütler� g�dermeye ve gerekl� kararları almaya Senato
yetk�l�d�r.

(2) 6/2/2013 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenc�ler
doktora programlarına başvurab�l�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �lg�l� enst�tülerde kayıtlı bulunan öğrenc�ler hakkında, bu
Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes� �le yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k hükümler� uygulanır. Bu öğrenc�ler �ç�n bu
Yönetmel�ğ�n sağladığı haklardan yararlanma talepler� enst�tü yönet�m kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Iğdır Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


