
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Iğdır Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü 

öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşulları, 

“Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Iğdır Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirtilen ilkeleri düzenler. 

 

Tanımlar 

MADDE 2 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin beşinci 

maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan 

anabilim/anasanat dalını, 

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden 

oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanatta yeterlik çalışması yöneten, ilgili 

anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında 

anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu, 

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye 

karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir 

yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, jüriler ve 

danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen öneriler ile 

komite/jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin 

Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin beşinci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı 

başkanını, 



e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması 

dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, 

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel 

bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini, 

g) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

ğ) Enstitü: Iğdır Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri, 

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve 

enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten 

anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, 

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür 

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç 

öğretim üyesinden oluşan kurulu, 

i) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez 

veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, Üniversite kadrosu veya dışında görev 

yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesini  veya 

Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiyi, 

j) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir dersin 

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık iki ila altı saatlik uygulama, alan ya da atölye 

çalışması ya da laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamının en fazla dört 

olan toplam sayısal ağırlık birimini, 

k) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde 

yürütülen lisansüstü programı, 

l) Öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 

ve araştırma görevlilerini, 

m) Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama 

yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanını, 

n) Öğretim Üyesi: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim 

üyelerini, 



o) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ö) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu, 

p) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini, 

r) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek ve tez konusunda 

uzmanlaştırmak amacıyla birinci danışman tarafından açılan ve öğrencinin mezuniyetine 

kadar kesintisiz süren dersi, 

s) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 

ş) Yüksekokul Mezunu: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren dört yıllık 

bir yükseköğretim kurumu mezununu, 

ifade eder. 

 

Yüksek lisans programlarının açılması ve programın sonlandırılması 

MADDE 3- (1) Yüksek Lisans programın açılmasında üniversite kadrosunda bulunan en az 

ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere asgari üç öğretim üyesinin 

bulunması gerekir. Doktora programının açılmasında ise, en az ikisi profesör kadrosunda 

olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak 

üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim 

üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir. 

(2) Açılması teklif edilen yüksek lisans programlarında görev alacak söz konusu öğretim 

üyelerinin en az iki yarıyıl boyunca bir lisans veya tezsiz yüksek lisans programında, doktora 

programı için ise en az dört yarıyıl bir lisans/tezsiz yüksek lisans ya da iki yarıyıl boyunca 

tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. 

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü 

eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, 

disiplinlerarası herhangi bir EABD/EASD kurulabilir. Bu tür bir EABD/EASD’nın başkanı, 

program açıldıktan sonra enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve atamayla ilgili 

Rektörlüğe bilgi verilir. 



(4) Açılacak olan disiplinlerarası bir EABD/EASD da görev alacak öğretim üyelerinin bu 

yönergenin 3.maddesinin 1. ve 2. bentlerindeki şartları taşıması gerekmektedir.  

(5) Disiplinlerarası bir EABD/EASD’nın açılabilmesi için görev alacak öğretim üyesi veya 

üyeleri, mevcut açık olan lisansüstü programların asgari öğretim üyesi sayısını düşürmeyecek 

şekilde yazılabilir veya açık lisansüstü programlarındaki öğretim üyeleri Rektör tarafından 

görevlendirilebilir. Her iki prosedürde de disiplinlerarası programda görev alacak öğretim 

üyeleri aynı anda her iki programdan öğrenci alımı talebinde bulunabilir. Ancak öğretim üyesi 

başına düşen tez danışmanlığı üst sınırını geçemez.  

(6) İlgili birim tarafınca her eğitim-öğretim yılı sonunda programlar gözden geçirilerek asgari 

öğretim üyesi yeterlilikleri düşen, ders verme koşullarını ve/veya diğer koşulları 

sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz. Asgari yeterliliği sağlayamayan programların 

tekrar öğrenci alabilmesi için asgari yeterlikleri sağlaması ve aynı usulle program açılmasına 

müracaat etmesi gerekmektedir. 

(7) Bu ilkeler açılacak tezsiz yüksek lisans programlarını kapsamamakta olup söz konusu 

programlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca yürütülür. 

 

Danışman atama ve danışmanlıkların düşürülmesine ait ilkeleri 

MADDE 4- (1) Lisansüstü danışmanlıklar “Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” nin 13, 17, 22 ve 30’uncu maddelerine göre uygulanır.  

(2) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve en az 

iki yarıyıl süreyle bir lisans veya tezsiz yüksek lisans programında ders vermiş olan öğretim 

üyeleri arasından atanır. Doktora/sanatta yeterlik programında ise tez danışmanı, en az dört 

yarıyıl lisans/tezsiz yüksek lisans ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş 

olması gerekmekte ve en az bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve 

başarı ile tamamlatmış olan öğretim üyeleri arasından atanır.  

(3) İkinci danışman olarak atanan öğretim üyelerinin yüksek lisans programında danışman 

olabilmesi için en az iki yarıyıl herhangi bir lisans veya tezsiz yüksek lisans programında, 

doktora programında danışman olabilmesi için de en az dört yarıyıl lisans/tezsiz yüksek lisans 

ya da iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında en az iki yarıyıl ders vermiş olması gerekir. 



(4) Tezli yüksek lisans programında birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim 

üyeleri arasından atanır. Ancak ikinci danışmanlar üniversite kadrosu dışındaki öğretim 

üyeleri arasından da atanabilir. 

(5) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan 

öğretim üyelerinin tez aşamasındaki danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. 

(6) Danışman ve tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanının EABD/EASD’na 

yazılı başvurusu, EABD/EASD Akademik kurulunun önerisi EABD/EASD başkanının 

görüşü ve EYK’nun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim 

üyesinin onayı da alınır. 

(7) Tezsiz Yüksek Lisans Program öğrencileri için EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK 

kararıyla her öğrenci için bir öğretim üyesi atanır, atanacak öğrenci sayısında sınır aranmaz. 

(8) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst 

sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde kapsamında 

görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği 

için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan 

yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları 

karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak 

danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. 

(9) Hali hazırda üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu 

danışmanlık sayısı belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni öğrenci danışmanlığı 

alamaz. 

 

Ders açma ve verme ilkeleri 

MADDE 5 – (1) Bir Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Sanat Bilim Dalı’nda ders açacak öğretim 

elemanının doktora eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Doktorasını bitirmemiş 

öğretim elemanı lisansüstü programların hiçbirinde ders açma ve verme talebinde bulunamaz. 

(2) Bir Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Sanat Bilim Dalı’nda açılması düşünülen yeni bir ders 

için dersi verecek öğretim üyesi; ders tanıtım formunu (Türkçe ve İngilizce) doldurarak, 

müracaatını ilgili anabilim dalı başkanlığına yapar. Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili 



Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile teklif edilen ders ve/veya dersler Enstitü Kurulunun 

onayı ile açılır. 

(3) Tezsiz Yüksek Lisans programında tez çalışması olmadığı için uzmanlık alanı dersi 

açılamaz.  

(4) Enstitülerde yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ya da farklı anabilim dalları 

bünyesinde aynı isim veya içerikle ders açılamaz. Bu şekilde teklif edilen lisansüstü derslerin 

isim ve içerik yönünden benzer olup olmadığı EK’da tartışılır ve karara bağlanır. 

(5) Öğretim üyeleri, enstitü bünyesinde her yarıyılda en fazla üç ders açabilir ve verebilir. 

Ancak her yarıyılda açtığı derslerden maksimum iki dersi aynı öğrenciye verebilir. 

(6) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri 

tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine 

enstitü kurulu tarafından belirlenir. 

 

Öğrenci kabulünde sınav jüri üyelerinin belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) Sınav jürisi EABD/EASD Akademik Kurulu’nun önerisi, EABD/EASD 

Başkanı’nın görüşü ve EYK onayı ile en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. 

Yapılan sınavda görev alacak öğretim üyelerinden 1 (bir) tanesi farklı programlardan olabilir.  

(2) Sınav jüri üyeleri aynı gün ve saate farklı lisansüstü programlarda görevlendirilemez. 

Ancak EABD/EASD başkanı’ nın görüşü ve EYK onayı ile bir jüri üyesi en fazla iki farklı 

programda yapılacak olan öğrenci kabul sınavında aynı günde fakat farklı saatlerde sınav 

yapılmak şartıyla görev alabilir.  

(3) Sınav jürisi, sınavın yapılmasından en az bir hafta önce belirlenerek jüri üyelerine ilgili 

enstitü tarafından bildirilir. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve sınav 

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına en az dört yıllık lisans mezunu öğrencileri 

başvuracağı gibi verilen ilanda aksi belirtilmedikçe dört yıllık yüksekokul mezunu öğrencileri 

de başvurabilir. 



(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulleri yılda bir kez güz döneminde yapılır. Ancak 

Enstitü Kurulunun oy birliği veya oy çokluğu sağlanması şartıyla Enstitüler, bahar döneminde 

de öğrenci alımlarını yapabilirler. 

(3) Daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen 

bir öğrenci, lisansüstü programlara başvuruda bulunamaz.  

(4) Disiplin suçu dışındaki nedenlerle, başvurduğu lisansüstü programdan ilişiği kesilen bir 

öğrenci en az bir akademik yıl geçmeden aynı programa başvuruda bulunamaz. 

(5) Lisansüstü eğitim-öğretimi için başvuran adayların başvuru evrakları, ilgili programın 

sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Jüri, ilanda istenilen evrakların eksik veya hatalı olup 

olmadığını kontrol eder, verilen evrakların ilgili programa başvuru için uygunluğunu 

değerlendirir ve adayın sınava girip giremeyeceğini belirler ve ilan eder. 

(6) Anabilim dalları bünyesinde oluşturulan sınav jüri üyeleri öğrencilerin başvuru evraklarını 

inceler ve evrakları tam olan öğrencileri sözlü/mülakat sınavına alır. Sınav jürisi her bir 

öğrenci için EK 1’deki forma göre elde edilen başarı puanını değerlendirmeye alır.  

(7) Jüri üyeleri Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin beşinci 

maddesine göre; mülakat sınav sonucunu, ALES ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasını 

dikkate alarak sınava giren öğrencileri Başarılı (asil), Başarılı (yedek) ve Başarısız olarak 

değerlendirir. Jüri üyeleri ayrıca; evraklarında noksanlık ve hatalı olanları Geçersiz, sınava 

girmeyen adaylar için Girmedi şeklinde değerlendirmelerini yaparlar.  

(8) İlgili anabilim dalı başkanlıkları en geç 3 (üç) gün içinde adaylara ait belgeleri elden, 

sınav sonuçları ve jüri evraklarını ise EBYS üzerinden enstitüye teslim eder.  

(9) Lisansüstü programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar anabilim/anasanat dalı Akademik 

Kurul Kararı dikkate alınarak EYK kararı ile belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.  

 

Kazanan adayların listesi ve kesin kayıt 

MADDE 8- (1) Programlara kayıt hakkı kazanan adayların kesin kaydı EYK Kararı ile ilgili 

Enstitülerin öğrenci işleri birimince yapılır.  



(2) Başarılı olan Asıl listeden kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listelerden kayıt 

yapılması için 2 gün ek süre verilir. Kayıt yaptıranların sayısı, kayıt süresinin bitiminde 

program kontenjanının altında kalsa bile ek kayıt yapılamaz.  

(3) Yüksek Lisans Başvurusu için kesin kayıtta istenen belgeler: 

a. Başvuru Formu (Enstitü web sayfasından temin edilecektir)  

b. Özgeçmiş  

c. Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi (Aslı veya onaylı örneği)  

d. Nüfus Cüzdanı (Aslı veya Noter onaylı örneği)  

e. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)  

f. Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, 2 Adet)  

g. Transkript Belgesi (Aslı veya onaylı örneği)  

h. ALES Sonuç Belgesi  

ı. Herhangi bir Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı olmadığına dair dilekçe  

(4) Doktora Başvurusu İçin Kesin kayıtta istenen belgeler: 

a. Başvuru Formu (Enstitü web sayfasından temin edilecektir.)  

b. Özgeçmiş  

c. Nüfus Cüzdanı (Aslı veya onaylı örneği)  

d. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)  

e. Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, 2 Adet)  

f. ALES Sonuç Belgesi 

g. Yabancı Dil Başarı Belgesi 

h. Yüksek Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi, (Aslı veya onaylı örneği)  

i. Yüksek Lisans Transkript Belgesi, (Aslı veya onaylı örneği)  

j. Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi, Aslı veya onaylı örneği (Lisans mezunları için)  

k. Lisans Transkript Belgesi, Aslı veya onaylı örneği (Lisans mezunları için) 

 

Özel öğrenci kabulü 

MADDE 9- (1) "Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin 

yedinci maddesinde belirtilen adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.  



(2) Özel öğrenci başvuruları her akademik yarıyıl başında ilan edilir. Özel öğrenci bir 

yarıyılda en fazla 5 ders alabilir. Özel öğrenci, seminer ve uzmanlık alan dersi alamaz, dönem 

projesi ve tez çalışması yapamaz. 

(3) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, özel öğrenciler kayıt olduğu her ders 

için, kredi/ders saati başına Senato tarafından belirlenen ücreti öderler. 

(4) Özel öğrenciler açık olan derslere kayıt yaptırabilirler. Sadece özel öğrenciler için ders 

açılamaz. 

(5) Özel öğrenci, derse devam ve sınav hakları hariç öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

Özel öğrenci, üniversitenin öğrencilikle ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 

MADDE 10 – (1) Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin, ‘’Iğdır Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin sekizinci maddesinde belirtilen koşulları sağlamış 

olması gerekir.  

(2) Yatay geçiş başvuruları öğrencilerin geldiği programlardaki not ortalamaları göz önüne 

alınarak değerlendirilir. Lisansüstü programlara ilanda belirtilenden daha fazla sayıda öğrenci 

başvurusu olmuş ise; en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciden başlamak üzere sıralama 

yapılarak öğrenci alımları yapılır. Not ortalamaları eşit ve/veya yakın olduğu durumlarda ise 

öğrencilerin geldikleri programın başvuru yapılacak programa eşdeğerlikleri dikkate alınır. 

Bu karar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından verilir ve EYK kararı ile kesinleşir. 

(3) Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin geldikleri programlarda, yüksek lisans için en 

az 2.00, doktora programları için en az 2.50 akademik ortalamaya sahip olması gerekir.  

(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin geldiği programda başarılı oldukları derslerin 

eşdeğerliği, ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı ile kabul edilir ve eksik kalan ders ve 

krediler atandığı danışman tarafından tamamlatılması sağlanır. Ayrıca öğrenci geldiği 

programda bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders 

almamışsa, bu ad ve içerikteki bir ders zorunlu olarak aldırılır 

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrenciye lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin 

önceki kurumda lisansüstü eğitimde geçirdiği sürenin toplamı, “Iğdır Üniversitesi Lisansüstü 



Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere lisansüstü öğrencilerine verilen 

azami süreden fazla olamaz.  

 

Dersler, sınavlar ve değerlendirme 

MADDE 11 – (1) Uzmanlık alan dersi, yüksek lisans ve doktora programlarında her yarıyıl 

için 8 kredi ve/veya 6 AKTS/ECTS’den oluşur.  

(2) Uzmanlık alan dersi akademik ortalamaya dâhil edilmez. 

(3) Uzmanlık alan dersleri ilgili danışmanlar tarafından yarıyıl sonunda başarılı veya başarısız 

olarak değerlendirilir. 

(4) Bir öğrenci mevcut yarıyılda aldığı derslerin tamamından devamsızlıktan kalmışsa, yine 

öğrenci içinde bulunduğu yarıyıl içerisinde Tez önerisi ve/veya Tez çalışması ve/veya Tez 

izleme komitesi raporundan başarısız olmuşsa, Uzmanlık Alan Dersinden de başarısız olur.  

(5) Seminer, öğrencinin sunum ve araştırma yeteneğini geliştirmek ve ölçmek üzere 

düzenlenir.  

(6) Yüksek Lisans öğrencileri öğrenciliğin 2. yarıyılında bir seminer, doktora öğrencileri 

öğrenciliğin 1. yarıyılından sonra yeterlik sınavına kadar en az bir; lisans derecesi ile doktora 

programına kabul edilen adayların ise iki seminer sunmaları gereklidir.  

(7) Öğrenci, seminer kaydını yaptırdığı yarıyıl içinde danışmanının önerisi ile EABD/EASD 

başkanlığınca belirlenen tarihte sunumunu yapar. Öğrenci seminerini mutlaka Tez Önerisini 

vermeden önce sunmak zorundadır. 

(8) Öğrenci, yüksek lisans seminerini danışmanı ile birlikte en az üç öğretim elemanının; 

doktora seminerlerini danışmanı ile birlikte en az üç öğretim üyesinin bulunduğu ortamda 

sunar. 

(9) Danışmanlar; öğrencileri tarafından sunulan seminerin değerlendirme tutanağını, seminer 

katılım listesini ve seminer duyurusunu üst yazı ile seminerin İngilizce başlığını da yazarak 

anabilim dalı başkanlığına, Anabilim dalı başkalığı da; EBYS üzerinden enstitüye teslim eder. 

Ayrıcı seminerin Word belgesini içeren 1 adet CD enstitüye elden teslim edilir.  



(10) Doktora programına kayıt olan öğrenciler yüksek lisans programında alıp başarılı 

oldukları aynı ad veya içerikteki dersi/dersleri tekrar almazlar. 

(11) Öğrenci, danışmanının onayı ile üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan 

ders seçebilir. Ayrıca danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nun 

kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçmeli 

ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin üniversitenin öğretim 

programlarında açılmamış olması gerekir. 

(12) Öğrencinin daha önce alıp başardığı derslerden, kayıt yaptırdığı programa sayılan kısmı, 

programın gerektirdiği derslerin kredi toplamının yarısını aşamaz. 

(13) Öğrenci geldiği programdan almış olduğu veya öncesinde başarmış olduğu tüm 

derslerden muaf sayılmış olsa da, mevcut dönemde uzmanlık alan dersini almak zorundadır. 

(14) Ortak protokol kapsamında kayıtlanan öğrencilerin ilgili üniversitenin enstitüsünden 

birinci ya da ikinci yarıyılında 3 tane ders almaları gerekmektedir. 

 

Ders kayıt/kayıt yenileme  

MADDE 12- (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyılda, akademik takvimde 

belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme: Yüksek lisans için; 

ders alma aşamasında derse/derslere, seminer ve tez önerisine, tez aşamasında ise tez’e 

kayıtlar yapılır. Doktora için; ders alma aşamasında derse/derslere ve seminere, ders dönemini 

tamamlayanların yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi hazırlamaya; tez aşamasında ise tez’e 

kayıt yapılarak kayıtları gerçekleştirilir. Her iki lisansüstü programda da öğrenciler mezun 

oluncaya kadar ve/veya kayıtları silininceye kadar Uzmanlık Alan Derslerine kayıtları 

yapılmalıdır. 

(2) Derslere veya tez çalışmasına kayıt işlemleri, öğrenci otomasyon sisteminden öğrenci 

tarafından yapılır ve danışmanı tarafından onaylanır. Danışman onayı olmadan ders kayıt 

süreci tamamlanmaz. Akademik takvimde belirlenen ekle-sil-onayla tarihlerinden sonra, ders 

kayıtları kesinleşir. 

(3) Süresi içerisinde derslere veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını 

yenileyemeyen öğrenciler; maksimum beş iş günü içinde danışmanı ile birlikte o dönemde 



alması gereken tez çalışması, seminer, tez önerisi, yeterlilik, uzmanlık alan dersi ve/veya 

kredili derslerini ders kayıt formuna yazarak, danışman tarafından anabilim dalı başkalığına 

sunulur. Anabilim dalı başkanın teklifi ve enstitü yönetim kurul kararı ile öğrencilerin kesin 

kayıtları gerçekleştirilir.  

(4) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Müfredat değişikliği 

veya dersin seçmeli derse dönüşmesi durumunda danışman onayı EABD/EASD başkanının 

görüşü ve EYK kararıyla başka zorunlu dersi/dersleri alır.  

(5) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersler yerine aynı gruptan başka dersler alabilir.  

(6) Öğrenci akademik not ortalamasını yükseltmek amacıyla öncesinde başarılı olduğu 

dersleri ders dönemi içinde tekrarlayabilir. Bu durumda aldığı son not geçerlidir. Not 

ortalamasını yükseltmek amacıyla tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi 

içinde EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye yapılır.  

 

Mezuniyet 

MADDE 13- (1) Bir öğrenci, mezun olabilmek için yüksek lisans programlarında en az 2.00 

(65 başarı notu), doktora programlarında ise en az 2.50 (75 başarı notu) akademik not 

ortalamasını sağlamak zorundadır. 

(2) Lisansüstü programlarda; mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı 

nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(3) Ortak lisansüstü programlardan mezun olan öğrenciler için her iki üniversitenin yer aldığı 

tek bir ortak lisansüstü diploma verilir. 

 

İkinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programları başvuru ve kabul koşulları  

MADDE 14- (1) İkinci öğretim tezli yüksek lisans programlarına kabul koşullarında tezli 

yüksek lisans programı koşulları geçerlidir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına 

kabul koşulları, yabancı dil koşulu ve ALES dışında üniversitenin birinci öğretim yüksek 

lisans programları koşullarıyla aynıdır.  

 



İkinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programları başarı ve mezuniyet  

MADDE 15- (1) İkinci öğretim tezli/ tezsiz yüksek lisans programlarında başarı ve mezuniyet 

koşulları, üniversitenin yüksek lisans programlarıyla aynıdır.  

 

İkinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programları öğrenim ücretleri  

MADDE 16- (1) İkinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen 

öğrencilerin ders saati başına ödeyecekleri öğrenim ücreti, ilgili EYK’ nun teklifi ile her 

yarıyıl başında Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.  

(2) Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ücretlerle ilgili olarak protokol yapabilir.  

(3) Öğrenciler, her yarıyılda alacakları derslerin toplam kredisi ile belirlenen yarıyıl öğrenim 

ücretini üniversitenin duyurduğu banka hesabına belirtilen tarihlerde yatırırlar. 

 

Mazeretler 

Kayıt dondurma 

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Kayıt dondurulan 

yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, bu hakkı öğrenim süresi boyunca birbirini 

izleyen ya da farklı yarıyıllarda kullanabilir.  

(2) Öğrencinin kayıt dondurabilmesi için, yarıyıl başlangıcından önce ilgili enstitü 

müdürlüğüne dilekçe ekinde gerekçeleri ve belgeleri ile başvurması gerekir. 

(3) Askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu 

yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. 

(4) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali olmayıp tutuklu olan lisansüstü öğrenciler de yasal 

prosedürü izleyerek kayıt dondurma hakkına sahiptir.  

 

 

 



Sağlıkla ilgili mazeretler  

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Üniversite veya Devlet hastanelerinden ya da Sağlık Bakanlığı 

ile anlaşmalı özel hastanelerden alacağı sağlıkla ilgili mazeretlerini gösteren belgelerini en 

geç üç iş günü içinde ilgili EABD/EASD’na iletmeleri gerekir.  

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı 

ile mazeretli ders kayıt hakkı verilir.  

(3) Mazeretleri yönetim kurulunca uygun bulunan öğrencilere, mazeret sınav hakkı veya tez 

savunması için ek süre verilir.  

(4) Tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere rapor süresi kadar izin verilebilir.  

(5) Sağlık Raporlarına ilişkin mazeret başvuruları, akademik takvimde belirlenen yarıyıl işlem 

süreleri göz önüne alınarak, EABD/EASD başkanının görüşü alınarak EYK’da karara 

bağlanır.  

(6) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu dikkate alınmaz.  

(7) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin de 

sınavı geçersiz sayılır. 

 

İlişik kesme ve kayıt silme  

MADDE 19- (1) “Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde 

belirtilen durumlara ek olarak aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin kayıtlı oldukları 

programla ilişiği kesilir:  

a) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,  

b) Öğrencinin, öğrenme fonksiyonlarının ortadan kalktığının sağlık raporu ile 

belgelendirilmesi. 

 

Diğer Hükümler 

MADDE 20 – (1) Bu Yönergede belirtilmemiş hallerde; Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Enstitü Kurulu ve Enstitü 

Yönetim Kurulu hükümleri geçerli olur. 



 

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

….......………………………Bilimleri Enstitüsü 
…………………………………..Anabilim Dalı 

 
 
 

EK 1: LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GİRİŞ MÜLAKAT SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU  
 
 

ADAYIN  
 
Adı ve Soyadı: 
Anabilim Dalı: 
 

Başvuru Yapılan 

Program 

Yüksek Lisans 

Tezli 

Yüksek Lisans 

Tezsiz 

Doktora/Sanatta 

Yeterlilik 
Bütünleşik Doktora 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

 
 
İLETİŞİM BECERİLERİ 
 
 Her Bir Soru İçin Verilen Puan (1-10) 

1.Etkin Dinleme Becerisi   

2.Beden Dilinin Kullanımı  

3.Sözlü İfade Becerisi  

4.Lisansüstü Eğitime Yönelik Motivasyonu  

Toplam Puan     

 
 
ÇALIŞMA ALAN BİLGİ VE BECERİLERİ:   
 
 Her Bir Soru İçin Verilen Puan (1-15) 

1.Temel Konular ve Kavramlar Konusu  

2.Temel Alan Yazın (Literatür) Bilgisi  

3.Araştırma Yöntem Bilgisi  

4.Bir Probleme Bilimsel Çözüm Getirebilme  

Toplam Puan  

Mülakat Başarı Puanı Rakamla: Yazıyla: 

 
 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN JÜRİ ÜYELERİ: 
 
JÜRİLER Unvanı, Adı ve Soyadı İmza 

Başkan    

Üye    

Üye   

Üye   

Üye   

EK 1. 


