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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Yozgat Bozok Ün�vers�tes�ne bağlı

L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsü tarafından yürütülen l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m ve
sınavlara �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Yozgat Bozok Ün�vers�tes�ne bağlı L�sansüstü

Eğ�t�m Enst�tüsü tarafından yürütülen l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k takv�m: Her yıl Senato tarafından bel�rlenen l�sansüstü eğ�t�m-

öğret�m dönem�nde yarıyıl, ders, sınav ve benzer� tar�hler� bel�rten takv�m�,
b) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
c) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
ç) Anab�l�m dalı/anasanat dalı: Enst�tüde l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m programı

bulunan akadem�k b�r�mler�,
d) Anab�l�m dalı/anasanat dalı başkanı: Enst�tüde eğ�t�m ve öğret�m programı

bulunan anab�l�m/anasanat dalının başkanını,
e) Anab�l�m/anasanat dalı kurulu: Tek b�l�m dalı bulunan anab�l�m/anasanat

dallarında anab�l�m/anasanat dalı başkanının başkanlığında �lg�l� bölümdek� tüm
öğret�m üyeler�nden, b�rden fazla b�l�m dalı bulunan anab�l�m/anasanat dallarında �se
anab�l�m/anasanat dalı başkanı ve b�l�m dalı başkanlarından oluşan kurulu, d�s�pl�nler
arası yürütülen programlarda �se bu programlarda görev alan öğret�m elemanlarından
oluşan kurulu,

f) B�l�msel değerlend�rme sınavı: L�sansüstü programlara g�r�şte �lg�l� anab�l�m
dalı tarafından yapılan mülakat ve/veya yazılı sınavı,

g) B�l�msel hazırlık programı: 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� kabul ed�ld�kler� yükseköğret�m kurumu dışındak� yükseköğret�m
kurumlarından almış olan yüksek l�sans veya doktora programı adayları �ç�n
eks�kl�kler�n� g�dermek amacıyla en çok b�r takv�m yılı süren tamamlama eğ�t�m
programını,

ğ) Bütünleş�k doktora/sanatta yeterl�k programı: L�sans mezunlarına tezl� yüksek
l�sans yapmadan doğrudan doktora programına başlamalarına olanak sağlayan
doktora/sanatta yeterl�k programını,

h) Danışman: Enst�tüde kayıtlı öğrenc�ye, ders, sem�ner, tez ve benzer�
çalışmalarında rehberl�k etmek üzere Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından atanan
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öğret�m üyes�n�,
ı) Doktora yeterl�k kom�tes�: Yeterl�k sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere

Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından atanan ve öğret�m üyeler�nden oluşan kom�tey�,
�) 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 veya �nceleme raporu b�ç�m�nde
sunulmuş şekl�n�,

j) DUS: D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
k) Enst�tü: Yozgat Bozok Ün�vers�tes�ne bağlı l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m yapan

L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsünü,
l) Enst�tü Kurulu: Enst�tü Müdürünün başkanlığında, Enst�tü müdür yardımcıları

ve Enst�tüyü oluşturan Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
m) Enst�tü Yönet�m Kurulu: Enst�tü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

�le Enst�tü Kurulu tarafından üç yıl �ç�n seç�len üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,
n) GMAT (Graduate Management Adm�ss�on Test): Doktora ve sanatta yeterl�k

programlarına başvurularda, Ün�vers�telerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer
sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

o) GRE (Graduate Record Exam�nat�ons): Doktora ve sanatta yeterl�k
programlarına başvurularda, Ün�vers�telerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer
sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

ö) Havuz: İk� yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yen�lemeyen
öğrenc�ler�n toplandığı grubu,

p) IELTS: The Internat�onal Engl�sh Language Test�ng System sınavını,
r) İk�nc� danışman: Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı

gerekt�rd�ğ� durumlarda Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından atanan Ün�vers�te �ç�nden
veya dışından en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�y�,

s) İnt�hal: Başkalarının 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�,

ş) Müdür: Enst�tü Müdürünü,
t) Öğrenc�: L�sansüstü eğ�t�m-öğret�m yapmak üzere Enst�tüde kayıtlı öğrenc�y�,
u) Özel öğrenc�: Yurt �ç�nde veya yurt dışında YÖK tarafından tanınan b�r

yükseköğret�m kurumunda yüksek l�sans, doktora/sanatta yeterl�k programında kayıtlı
olup, kayıtları kend� ün�vers�teler�nde kalmak koşuluyla Ün�vers�tede bel�rl� şartlarla
sınırlı sayıda ders almalarına �z�n ver�len öğrenc�y�,

ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
v) Rektör: Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Rektörünü,
y) Rektörlük: Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
z) Senato: Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Senatosunu,
aa) Temel tıp puanı: TUS’ta Temel Tıp B�l�mler� Test�-1 bölümünden elde ed�len

standart puanın 0,7 ve Kl�n�k Tıp B�l�mler� Test�nden elde ed�len puanın 0,3 �le
çarpılarak toplanması �le elde ed�len puanı,

bb) Tez: Tezl� yüksek l�sans, doktora/sanatta yeterl�k eğ�t�m�n�n amacına yönel�k
olarak hazırlanan b�l�msel ve/veya sanatsal b�r çalışmayı,

cc) Tez �zleme kom�tes�: Doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�s�n�n tez öner�s�n�
�ncelemek, değerlend�rmek, tez çalışmalarına rehberl�k etmek ve yönlend�rmek
görev�n� üstlenen kom�tey�,
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çç) TOEFL: Uluslararası Test of Engl�sh as a Fore�gn Language Sınavını,
dd) TÖMER: Ün�vers�ten�n Türkçe ve yabancı d�l öğret�m� uygulama ve

araştırma merkezler�n�,
ee) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
ff) Uzmanlık alan ders�: Öğret�m üyes�n�n danışmanlığını yaptığı öğrenc�ler� teze

yönlend�rme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı
müddet�nce süren ders�,

gg) Ün�vers�te: Yozgat Bozok Ün�vers�tes�n�,
ğğ) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
hh) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günler� har�ç,

en az 14 haftalık çalışma dönem�n� kapsayan, başlangıç ve b�t�ş tar�hler� her akadem�k
yıl �ç�n Enst�tü Kurulu tarafından öner�len ve Senato tarafından onaylanan eğ�t�m
süres�n�,

ıı) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
��) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
jj) YÖKDİL: Yükseköğret�m Kurumları Yabancı D�l Sınavını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L�sansüstü Programların Açılması ve Yürütülmes�, Kontenjanların

Bel�rlenmes� ve İlanı
L�sansüstü programların açılması ve yürütülmes�
MADDE 5 – (1) Yüksek l�sans programı, tezl� ve tezs�z olmak üzere �k� şek�lde

yürütüleb�l�r.
(2) YÖK kararı üzer�ne Enst�tü bünyes�nde; 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 tezl� ve tezs�z yüksek l�sans
uzaktan öğret�m programları açılab�l�r. Uzaktan öğret�m programlarının açılab�leceğ�
alanlar, uzaktan öğret�m yoluyla ver�lecek dersler ve AKTS kred�s� m�ktarları, ders
materyaller�n�n hazırlanması, sınavlarının yapılma şekl�, yükseköğret�m kurumları
arasında bu amaçla yapılacak protokoller �le uzaktan öğret�me �l�şk�n d�ğer hususlar
YÖK’ün ve Ün�vers�ten�n �lg�l� yönergeler�ne göre bel�rlen�r.

(3) Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans �le doktora/sanatta yeterl�k programları
Enst�tünün anab�l�m/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Programların
açılması veya değ�ş�kl�k öner�ler�, Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�, Enst�tü Kurulunun öner�s�, Senatonun
kararı ve YÖK onayı �le açılır. B�r enst�tü anab�l�m/anasanat dalında o
anab�l�m/anasanat dalından değ�ş�k ad taşıyan l�sansüstü program da aynı yöntemle
açılab�l�r.

(4) Enst�tüde, Enst�tü Kurulunun öner�s�, Senatonun onayı ve YÖK kararı �le
l�sansüstü eğ�t�m yapmak üzere, b�r fakülte, bölüm veya anab�l�m/anasanat dalından
farklı b�r ad taşıyan, d�s�pl�nlerarası b�r anab�l�m/anasanat dalı kurulab�l�r. Bu tür
d�s�pl�nlerarası anab�l�m/anasanat dalının başkanı, �lg�l� dekan görüşü alınarak, Enst�tü
Müdürü tarafından üç yıl süre �le atanır. Anab�l�m/anasanat dalı başkanı, l�sansüstü
düzeydek� eğ�t�m-öğret�m ve araştırmaların �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak,
etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�nden Enst�tü Müdürüne karşı sorumludur.
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(5) Senatonun öner�s� ve YÖK kararıyla, Enst�tüde l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m
yapmak üzere yurt �ç� ve yurt dışı ortak l�sansüstü programlar açılab�l�r. Bu programlar
YÖK tarafından bel�rlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Yabancı d�lde l�sansüstü programlar YÖK’ün bel�rled�ğ� esaslar çerçeves�nde;
�lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�, Enst�tü Kurulunun öner�s�,
Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılab�l�r.

(7) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü
programa kayıt yaptırılamaz ve devam ed�lemez.

(8) L�sansüstü öğrenc� alan programlara müracaat eden adayların mülakat
ve/veya yazılı sınavları ve başarı puanlarının değerlend�r�lmes�, anab�l�m/anasanat dalı
kurulunun öner�s� üzer�ne Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen en az üç, en
çok yed� üyeden oluşan jür�lerce yapılır. Alınan puanlar hesaplanarak sıralama yapılır
ve �lan ed�len kontenjana göre öğrenc� alımı gerçekleşt�r�l�r. Puan eş�tl�ğ� durumunda
sırasıyla ALES puanı ve yabancı d�l puanına sıralamada öncel�k ver�l�r. Mülakat/b�l�m
sınavı yapılan anab�l�m/anasanat dallarında bu sınava g�rmeyen adaylar başarısız kabul
ed�l�r.

Kontenjanların bel�rlenmes� ve �lanı
MADDE 6 – (1) L�sansüstü programlara kabul ed�lecek öğrenc� kontenjanlarına,

başvuru şartları ve öğrenc� kabulüne �l�şk�n esaslar anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı,
�lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�, Enst�tü Yönet�m Kurulunun
öner�s�yle Senato tarafından karar ver�l�r.

(2) Öğrenc� kabul ed�lecek l�sansüstü programlarının adları, başvuru koşulları,
başvuruları değerlend�rme esasları, başvuru tar�hler�, �sten�len belgeler ve d�ğer
hususlar ver�lecek �lanla duyurulur.

(3) Yurt dışından başvuru yapacak adayların başvuru şartları, kabuller� ve
başvuruların değerlend�r�lmes� �le �lg�l� usul ve esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L�sansüstü Eğ�t�m-Öğret�m �le İlg�l� Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 7 – (1) L�sansüstü programlarının amaçları şunlardır:
a) Tezs�z yüksek l�sans programı, öğrenc�ye meslek� konularda b�lg�

kazandırarak mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göstermekt�r.
b) Tezl� yüksek l�sans programı öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yöntemler�n�

kullanarak b�lg�lere er�şme, b�lg�y� derleme, yorumlama ve değerlend�rme yeteneğ�n�
kazanmasını sağlamaktır.

c) Doktora/sanatta yeterl�k programı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma,
b�l�msel problemler�, ver�ler� gen�ş ve der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum
yapma, anal�z etme ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� becer�ler� kazandırmaktır.

(2) L�sansüstü programlar; tezl� yüksek l�sans, tezs�z yüksek l�sans,
doktora/sanatta yeterl�k programları ve bütünleş�k doktora programları şekl�nde
düzenleneb�l�r.

Öğret�m d�l�
MADDE 8 – (1) Enst�tüde öğret�m ve yazım d�l� Türkçed�r. Ancak Enst�tü

anab�l�m/anasanat dalı kurulunun kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
tekl�f�, Enst�tü Kurulunun öner�s� ve Senatonun onayı �le farklı b�r d�l öğret�m ve
yazım d�l� olarak kullanılab�l�r.
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L�sansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) L�sansüstü programlara kes�n kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n

l�stes� Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le kes�nleş�r ve Enst�tü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenc� kayıt �şlemler�, l�sansüstü programın özell�kler� d�kkate alınarak

Enst�tü tarafından yapılır. İlanda bel�rt�len süre �ç�nde kes�n kaydını yaptırmayan
adaylar, kes�n kayıt haklarını kaybederler. Kes�n kayıt �ç�n gerekl� belgeler� eks�k olan
adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtlarda �stenen belgeler�n aslı, e-Devlet üzer�nden
alınacak belge örneğ�, noter onaylı veya belgen�n ver�ld�ğ� kurum/kuruluş tarafından
hazırlanan onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Kes�n kayıt �şlemler�ne esas belgelerde eks�kl�k,
tahr�bat veya tahr�fat bulunanların, ayrıca başka b�r yükseköğret�m kurumundan
d�s�pl�n cezası alarak çıkarılmış olanların kes�n kaydı yapılmış olsa b�le kaydı �ptal
ed�l�r.

(3) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü
programa kayıt yaptırılamaz ve devam ed�lemez.

B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek l�sans, doktora/sanatta yeterl�k programlarına kabul

ed�len ancak l�sans veya yüksek l�sans dereces�n� kabul ed�ld�kler� yüksek l�sans veya
doktora/sanatta yeterl�k programından farklı alanlarda almış olan öğrenc�lere
eks�kl�kler�n� g�dermek amacıyla b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2) B�l�msel hazırlıkta alınacak zorunlu dersler; l�sans ve/veya yüksek l�sans
düzey�ndek� derslerden, Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s�, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayıyla
bel�rlen�r. Bu dersler, �lg�l� l�sansüstü programını tamamlamak �ç�n gerekl� görülen
dersler�n yer�ne geçmez ve l�sansüstü not ortalamasına dâh�l ed�lmez. B�l�msel hazırlık
programındak� b�r öğrenc�, b�l�msel hazırlık dersler�n�n yanı sıra �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun onayı �le
l�sansüstü programa yönel�k en fazla 2 ders alab�l�r.

(3) B�l�msel hazırlık programını tamamlamak �ç�n alınması gereken l�sans
ve/veya yüksek l�sans dersler�n�n sayısı en az üç, en çok sek�z ders olmalıdır. B�l�msel
hazırlık dersler�, �lg�l� l�sansüstü programını tamamlamak �ç�n gerekl� olan derslerden
oluşamaz.

(4) B�l�msel hazırlık programında alınan dersler�n l�sans programında olması
durumunda, bu dersler �le �lg�l� devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları ve ders tekrarı g�b� esaslar, alınan dersler�n l�sans programında
olması durumunda, 10/5/2021 tar�hl� ve 31480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Ön L�sans L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�ne
göre; l�sansüstü programında olması durumunda �se bu Yönetmel�k hükümler�ne göre
değerlend�r�l�r. Yüksek l�sans öğrenc�s�n�n b�l�msel hazırlık programında başarılı
sayılab�lmes� �ç�n bu program kapsamında l�sans ve l�sansüstü düzeyde aldığı her
dersten en az CC harf notu alması; doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�s�n�n �se her dersten
en az CB harf notu alması gerek�r.

(5) B�l�msel hazırlık programında geç�r�lecek süre en çok �k� yarıyıldır. Yaz
öğret�m� bu süreye dâh�l ed�lmez. Bu süre dönem �z�nler� dışında uzatılamaz ve süre
sonunda başarılı olamayan öğrenc�n�n Enst�tü ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Bu
programda geç�r�len süre yüksek l�sans veya doktora/sanatta yeterl�k programı
süreler�ne dâh�l ed�lmez.
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Özel öğrenc� kabulü
MADDE 11 – (1) Özel öğrenc�ler, yurt �ç�ndek� b�r yükseköğret�m kurumunda

yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programında kayıtlı olup, kayıtları kend�
ün�vers�teler�nde kalmak koşuluyla Ün�vers�tede bel�rl� şartlarla sınırlı sayıda ders
almalarına �z�n ver�len öğrenc�lerd�r.

(2) B�r yüksek l�sans, doktora/sanatta yeterl�k programına kayıtlı olan öğrenc�ler,
d�ğer yükseköğret�m kurumlarındak� l�sansüstü derslere kayıtlı olduğu Enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının onayı �le özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�r.
L�sansüstü derslere kabul ed�len öğrenc�ler�n özel öğrenc� olarak aldığı ve başarılı
olduğu dersler�n muaf�yet �şlemler� kayıtlı olduğu Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenc�l�k, �lg�l� programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k b�r
eğ�t�m olmayıp süres� �k� yarıyılı geçemez. Özel öğrenc�ler b�r yarıyılda en çok �k� ders
alab�l�rler.

(4) L�sansüstü programa kabul ed�len öğrenc�ler�n özel öğrenc� olarak aldığı ve
başarılı olduğu dersler�n muaf�yet �şlemler�nde, muaf�yet ver�len dersler, �lg�l�
l�sansüstü eğ�t�m�nde ver�len kred�l� dersler�n veya bu dersler�n karşılığı olan AKTS
kred�s� ders yükünün %50’s�n� geçemez.

Yurt dışı öğrenc� kabulü
MADDE 12 – (1) Yurt dışından öğrenc� başvuru, kabul ve kayıtları �le �lg�l� usul

ve esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 13 – (1) L�sansüstü programlara yatay geç�ş yoluyla kabul ed�lme

koşulları şunlardır:
a) Ün�vers�te �ç�ndek� başka b�r Enst�tü anab�l�m/anasanat dalında veya başka b�r

yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü programında (b�l�msel hazırlıkta geç�rd�ğ� süreler
har�ç) en az b�r yarıyılı başarılı olarak tamamlamış olması gerek�r.

b) Yatay geç�şler, eşdeğer eğ�t�m ve öğret�m veren yurt �ç� ve YÖK tarafından
tanınan yurt dışı l�sansüstü programları arasında yapılır.

c) Yatay geç�ş ders ve/veya tez aşamasında da yapılır. Tez aşamasında yatay
geç�ş yapan öğrenc�ler�n, geld�ğ� enst�tüdek� tez�ne devam etmek �stemes� hal�nde
öncek� danışmanından tez üzer�ndek� bütün haklarından feragat ett�ğ�ne da�r b�r yazı
almaları koşuluyla �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le kes�nleş�r. Aks� durumda
öğrenc�den yen� b�r tez öner�s� hazırlaması �sten�r.

ç) Öğrenc� öğren�m gördüğü l�sansüstü programdan başka b�r l�sansüstü
programa ancak b�r kez yatay geç�ş yapab�l�r.

d) Farklı tezl� l�sansüstü programlar arasında yatay geç�ş yapılamaz.
e) Farklı tezs�z l�sansüstü programlar arasında yatay geç�ş �le öğrenc� kabul

ed�leb�l�r.
f) Ün�vers�ten�n araştırma görevl�s� veya öğret�m görevl�s� kadrosunda bulunup,

halen başka b�r yükseköğret�m kurumunda l�sansüstü eğ�t�m gören öğrenc�lere, Enst�tü
bünyes�ndek� anab�l�m dallarına talep etmeler� hal�nde, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
kurul kararı, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu
kararı �le herhang� b�r şart aranmaksızın yatay geç�ş hakkı ver�l�r.
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g) Yüksek l�sans programları arasında yatay geç�ş yapılab�lmes� �ç�n öğrenc�ler�n
yüksek l�sans genel not ortalamasının dört üzer�nden en az 2,70 ve doktora programları
�ç�n �se doktora/sanatta yeterl�k programında genel not ortalamasının dört üzer�nden en
az 2,95 üstünde olması gerek�r. Öğrenc�n�n genel not ortalamasının 100’lük s�steme
göre olması durumunda notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük
s�stemdek� karşılıkları hesaplanarak değerlend�r�l�r.

ğ) Yatay geç�ş �ç�n başvuru yapan öğrenc�ler, genel not ortalamaları d�kkate
alınarak �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulu tarafından değerlend�r�l�p sıralanır, eş�tl�k
durumunda sırasıyla ALES puanına ve yabancı d�l puanına sıralamada öncel�k ver�l�r.
Yatay geç�ş yapmaya hak kazanan öğrenc�ler anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le �lan ed�lerek kes�nl�k kazanır.

h) Yatay geç�ş� kes�nleşen öğrenc�n�n alacağı ve muaf tutulacağı dersler,
anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararı, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve
Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rlen�r.

Dersler�n ve ders sorumlularının bel�rlenmes�
MADDE 14 – (1) L�sansüstü dersler, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun

kararı, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�, Enst�tü Kurulunun kararı ve
Senatonun onayıyla bel�rlen�r. Öğrenc�ler, kayıtlı olduğu l�sansüstü programın toplam
AKTS kred� m�ktarının yarısını geçmemek kaydıyla �lg�l� anab�l�m dalının
müfredatında yer alan zorunlu dersler� almak ve başarmak zorundadır. L�sansüstü
programlarda zorunlu derslerden en az b�r�n�n b�l�msel araştırma tekn�kler� veya
araştırma ve yayın et�ğ� konularını �çermes� gerek�r.

(2) Senato tarafından bel�rlenen l�sansüstü derslerden, hang�ler�n�n �lg�l� yarıyılda
açılacağı ve hang� öğret�m elemanları tarafından ver�leceğ� anab�l�m/anasanat dalı
kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m
Kurulu kararı ve Rektörün onayı �le kes�nleş�r.

(3) Tezl� yüksek l�sans ve doktora/sanatta yeterl�k programlarındak� öğrenc�ler
�ç�n danışmanın atandığı tar�hten �t�baren tez çalışması ve uzmanlık alan ders�
açılab�l�r. Tez çalışması ve uzmanlık alan ders� her yarıyılda ve yaz tat�ller�nde devam
eder. Tez çalışması ve uzmanlık alan ders� başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.
Uzmanlık alan ders� �le �lg�l� �şlemler Senato tarafından çıkarılacak usul ve esaslara
göre yapılır.

(4) L�sansüstü programlarda uzmanlık alan ders�, haftada sek�z saat olmak üzere
teor�k olarak açılır.

(5) Öğrenc�n�n �k�nc� danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan ders�,
sadece b�r�nc� danışman tarafından açılır.

(6) L�sansüstü dersler, öncel�kle öğret�m üyeler� tarafından ver�l�r. Gerekl�
görüldüğünde anab�l�m dalı başkanlığının gerekçel� öner�s� ve Enst�tü Yönet�m
Kurulunun onayı �le Ün�vers�te �ç�nden doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p
öğret�m elemanları da ders sorumlusu olarak görev alab�l�r. Zorunlu hallerde Enst�tü
Yönet�m Kurulu öner�s�, Ün�vers�te Yönet�m Kurulu kararı �le Ün�vers�te dışından da
m�saf�r öğret�m elemanı sıfatıyla ders vermek üzere görevlend�rme yapılab�l�r.

(7) Öğrenc�ler l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m programlarına başladıkları yılın
müfredatına tab�d�r.

(8) Ün�vers�tede l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m programları yarıyıl esasına göre
düzenlen�r. Uzmanlık alan ders�, sem�ner ders� ve zorunlu dersler har�ç olmak üzere b�r
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öğret�m üyes� b�r yarıyılda tezs�z, tezl� yüksek l�sans ve doktora/sanatta yeterl�k
programlarında ayrı ayrı olmak üzere en fazla �k�şer ders açab�l�r.

Danışman ataması
MADDE 15 – (1) L�sansüstü programlarda her öğrenc� �ç�n tez danışmanı,

öğret�m üyeler� arasından, Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le atanır.
Yüksek l�sans programları �ç�n en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta
yeterl�k programlarında �se en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır.
Tez danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık anab�l�m/anasanat dalı başkanı tarafından
yürütülür.

(2) Danışman, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu anab�l�m/anasanat dalında görev yapan
veya doktorası ve/veya doçentl�ğ� �lg�l� programın alanından olan öğret�m üyeler�
arasından atanır. Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu anab�l�m/anasanat dalı d�s�pl�nlerarası �se
danışman o alanla doğrudan �l�şk�l� l�sansüstü eğ�t�m programında ders veren öğret�m
üyeler� arasından atanır.

(3) Tez/sanat çalışması n�tel�ğ�n�n b�rden fazla danışman gerekt�rd�ğ� durumlarda,
b�r�nc� danışmanın gerekçel� raporu, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve
Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le Ün�vers�te �ç�nden veya dışından en az
doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p �k�nc� danışman atanab�l�r. Tez öğrenc�ler�
�ç�n b�r�nc� danışmana tez çalışması ve uzmanlık alan ders� kapsamında ücret
ödenmekted�r. Ancak �k�nc� danışmana bu kapsamda ücret ödenecek �se b�r�nc�
danışmanın Enst�tüye dönem başında gerekçel� raporla durumu b�ld�rmes� ve Enst�tü
Yönet�m Kurulu kararı �le �k�nc� danışmanın ek ders ücret görevlend�rmes� yapılab�l�r.

 (4) Öğrenc�n�n başvurusu ve/veya danışmanının gerekçel� öner�s�,
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararıyla
danışman değ�ş�kl�ğ� yapılab�l�r. Danışman değ�ş�kl�ğ� yapılması durumunda, aynı usul
�le yen� danışman atanır. Yen� danışman atanıncaya kadar bu görev anab�l�m/anasanat
dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) YÖK üst kurullarında görev alan, ün�vers�teler arasında yer değ�şt�ren ve
emekl�ye ayrılan öğret�m üyeler�n�n başlamış olan danışmanlıkları talep etmeler�
hal�nde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) L�sansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından bel�rlenen l�sansüstü
programlarda görev alab�lecek öğret�m üyes� sayısı ve mevcut öğret�m üyes� başına
düşen öğrenc� sayısı d�kkate alınarak, tezl� yüksek l�sans ve doktora/sanatta yeterl�k
programları �ç�n öğret�m üyes� başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezs�z yüksek
l�sans programları �ç�n �se tezl� yüksek l�sans ve doktora/sanatta yeterl�k programları
har�ç en fazla 16 öğrenc� düşecek şek�lde bel�rlen�r. Ancak YÖK �le yapılan protokol
dah�l�nde ve Ün�vers�te sanay� �ş b�rl�ğ� ve Ün�vers�ten�n �ht�sas alanı çerçeves�nde
yürütülen l�sansüstü programlar �ç�n bu kontenjan %50’ye kadar artırılab�l�r.

(7) İk� yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yen�lemeyen öğrenc�/
öğrenc�ler�n�n kaydını yen�lemeyen danışmanların danışmanlık görevler� sona erer. Bu
öğrenc�ler havuzda toplanır ve danışmanlıkları yen� b�r danışman atanıncaya kadar
anab�l�m/anasanat dalı başkanınca yürütülür.

(8) Havuzda bulunan l�sansüstü öğrenc�ler, eğ�t�m-öğret�m�ne devam etmek
�stemeler� durumunda kayıtlı bulunduğu l�sansüstü programın anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığına d�lekçe �le başvuruda bulunur. Bu öğrenc�lere �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
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kurul kararı, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu
kararı �le danışman ataması yapılır.

(9) Danışmanlık görev�n� yürütemeyecek düzeyde hastalık veya altı aydan fazla
yurt dışı görevlend�rmeler�nde bulunan danışmanların yer�ne anab�l�m/anasanat dalı
kurulunun kararı, anab�l�m/anasanat dalı başkanının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu
onayı �le yen� b�r danışman atanır.

(10) Danışmanın �z�n, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzer� nedenlerle mazeretl�
olması hal�nde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve �şlemler anab�l�m/anasanat
dalı başkanınca yürütülür.

(11) Danışman, danışmanı olduğu öğrenc�n�n yazışmalarının ve b�l�msel
çalışmalarının usulüne uygun yürütülmes�nde Enst�tüye karşı sorumludur. Danışmanı,
öğrenc�y�, öğren�m� süres�nce alacağı derslere yönlend�rmek, bu derslere devamını ve
öğren�m durumunu sürekl� �zlemek, atamayı �zleyen dönemden �t�baren öğrenc�n�n
ders kaydını öğrenc� b�lg� s�stem�nde onaylamak, öğrenc�n�n tez öner�s�n� bel�rleyerek,
öğrenc�n�n tez çalışmasını yönetmek ve yönlend�rmekle yükümlüdür. Bu hususlara
r�ayet etmeyen danışmanların yer�ne anab�l�m/anasanat dalı başkanının görüşü ve
Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le yen� b�r danışman atanır.

(12) Öğrenc� �le b�r�nc� dereceden akrabalık �l�şk�s� olanlar, o öğrenc�n�n
danışmanı olamaz, sınav jür�ler�nde ve tez �zleme kom�tes�nde görev alamazlar.

Ders alma ve bırakma
MADDE 16 – (1) Her yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı

dersler� seç�p ders kaydı yaptıran öğrenc�ler, akadem�k takv�mde bel�rt�len ders alma-
bırakma günler�nde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değ�ş�kl�ğ�, ders ekleme ve
ders bırakma �şlemler� yapab�l�r.

(2) Yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n alacağı dersler�n en çok �k�s�, l�sans öğren�m�
sırasında alınmamış olması kaydıyla l�sans dersler�nden seç�leb�l�r.

(3) L�sansüstü öğrenc�ler, danışmanın öner�s� �le Enst�tüye bağlı d�ğer
anab�l�m/anasanat dallarından da ders alab�l�rler. Ancak bu dersler�n sayısı üçü
geçemez.

(4) Tezs�z yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n, danışmanın tekl�f�, anab�l�m/anasanat
dalı kurulu kararı ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enst�tü Yönet�m
Kurulunun kararı �le l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması kaydıyla alacağı
dersler�n en fazla üçü, l�sans dersler�nden seç�leb�l�r.

(5) Doktora/sanatta yeterl�k programı öğrenc�ler�, danışmanın onayı,
anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararı ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve
Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le l�sans ve yüksek l�sans öğren�m� sırasında
alınmamış olması koşuluyla l�sans ve aynı anab�l�m/anasanat dalındak� yüksek l�sans
programından ders alab�l�rler. Aynı şek�lde yüksek l�sans öğrenc�ler� de danışmanın
onayı, anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararı ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
görüşü ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le l�sans ve aynı anab�l�m/anasanat
dalındak� doktora programından ders alab�l�rler.

(6) Doktora/sanatta yeterl�k programlarında alınacak l�sans dersler�
doktora/sanatta yeterl�k ders yüküne ve kred�s�ne sayılmaz.

(7) Öğrenc�n�n taleb�, danışmanın gerekçel� raporu, 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 öğrenc�ler� en fazla �k�,
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doktora/sanatta yeterl�k programına yüksek l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler
en fazla �k�, doktora/sanatta yeterl�k programına l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş
öğrenc�ler en fazla dört ders alab�l�r. Bu dersler öğrenc�n�n transkr�pt�nde göster�l�r.

Ders saydırma
MADDE 17 – (1) B�r öğrenc�n�n yurt �ç� ve yurt dışı yükseköğret�m

kurumlarından almış olduğu l�sansüstü dersler danışmanın görüşü, Enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�
ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararıyla öğrenc�n�n kayıtlı olduğu programa transfer
ed�leb�l�r.

(2) Yatay geç�şler har�ç, b�r l�sans/yüksek l�sans programını tamamlamada
kullanılan kred�l� dersler, başka b�r yüksek l�sans/doktora/sanatta yeterl�k programına
transfer ed�lemez.

(3) L�sansüstü programlarda ders transfer� eşdeğer programlar arasında yapılır.
Ancak ders�n transfer ed�leb�lmes� �ç�n öğrenc�n�n önceden kayıtlı olduğu programdan
�l�ş�ğ�n�n kes�lm�ş olması gerek�r.

(4) Öğret�m üyes� yet�şt�rme programı kapsamında yatay geç�şle gelen
öğrenc�lerden yüksek l�sans programında tez aşamasında olanlar �le doktora/sanatta
yeterl�k programında yeterl�k sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları dersler�n
saydırılmasında danışmanın görüşü, Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunca karar ver�l�r.

(5) D�ğer l�sansüstü programlardan alınan dersler�n muaf olarak sayılab�lmes�
�ç�n; muaf�yet taleb�nde bulunulan ders�n/dersler�n başarı notunun, 23 üncü madden�n
beş�nc� fıkrasında bel�rlenen harf notu veya karşılığı olması gerek�r. L�sansüstü
programlarda başarılı/başarısız olarak değerlend�r�len ders/dersler �ç�n en az CB/BC
harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılab�l�r.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) L�sansüstü öğret�mde teor�k dersler�n %70’�ne ve uygulamalı

dersler�n �se %80’�ne devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrenc�, o ders ya da
dersler�n yarıyıl sonu genel sınavlarına g�remez.

Kayıt yen�leme
MADDE 19 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler, her yarıyılın başında akadem�k

takv�mde bel�rt�len süre �ç�nde kaydını yen�lemek zorundadır. Burslu olmadan kend�
�mkânları �le l�sansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenc�ler, normal
öğren�m süres�n� dolduran öğrenc�ler ve özel öğrenc� statüsünde olanlar ders
kayıtlarının yapılab�lmes� �ç�n katkı payı/öğren�m ücret�n� ödemek zorundadırlar.
Akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde ders kaydını yen�lemeyen öğrenc�, o yarıyıl
derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrenc�l�k hakkından yararlanamaz.
Öğrenc�n�n ders kaydını yapmadığı yarıyıl öğren�m süres�nden sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı

müfredatında yer alan zorunlu dersler� almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu
dersler�n tekrarında sadece devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrenc�ler �ç�n
devam şartı aranır.

(2) B�r dersten başarısız notu alan veya b�r ders� müfredatta bel�rt�len dönemde
almayan ya da alamayan öğrenc�ler, bu ders� açıldığı �lk dönemde almak zorundadırlar.
Tekrarlanacak seçmel� dersler tak�p eden dönemde açılmazsa bu dersler�n yer�ne
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müfredat çerçeves�nde danışman tarafından uygun bulunan aynı kred� değer�nde başka
dersler de alınab�l�r.

(3) Öğrenc�ler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları
dersler� b�r kez tekrarlayab�l�r. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler �ç�n
öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r. Öğrenc�ler, not ortalamasını yükseltmek �ç�n
tekrar ett�kler� derslerden başarısız olmaları hal�nde bu dersler� tekrar almak ve
başarmak zorundadırlar.

Öğrenc� katkı payı ve öğren�m ücret�
MADDE 21 – (1) Öğrenc�lerden alınacak katkı payı/öğren�m ücret� 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddes� hükümler�ne göre alınır.
(2) Tezl� yüksek l�sans programlarında dört yarıyılı (normal öğren�m süres�n�)

aşan öğrenc�ler, doktora/sanatta yeterl�k programlarında �se sek�z yarıyılı (normal
öğren�m süres�n�) aşan öğrenc�ler öğren�m ücret�/katkı payı öderler.

(3) Tezs�z yüksek l�sans programında başarısız olunan ders�n tekrar alınması
durumunda �lg�l� dönem �ç�n öngörülen katkı payı/öğren�m ücret� tekrar öden�r.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Yüz yüze ve uzaktan eğ�t�m �le yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders �ç�n en az b�r ara sınav yapılır.
b) Yarıyıl sonu sınavı: B�r ders�n yarıyıl sonu sınavı, o ders�n tamamlandığı

yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yer�ne get�ren öğrenc�,
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından bel�rlenen gün ve saatte o ders�n yarıyıl
sonu sınavına g�rmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: B�r ders�n yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen
öğrenc�ler �ç�n bütünleme sınavının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından bel�rlen�r.

ç) Mazeret sınavı: Aşağıda ver�len mazeretlerden en az b�r� sebeb�yle ara
sınavlara g�remeyen l�sansüstü öğrenc�lere Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla mazeret
sınav hakkı ver�l�r. Öğrenc�n�n mazeret� �le �lg�l� belge/belgeler� sınav tar�h�nden
�t�baren en geç beş gün �ç�nde �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına sunması
gerek�r. Bu süre �ç�nde mazeret�ne �l�şk�n belge/belgeler� �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığına sunmayan öğrenc�ye mazeret sınav hakkı ver�lmez. Ayrıca mazeret
sınavlarına g�remeyen öğrenc�ye yen� b�r mazeret sınavı hakkı ver�lmez. Mazeret sınav
hakkı �ç�n geçerl� mazeretler şunlardır:

1) Öğrenc�n�n sınava katılmasını engelleyecek b�r hastalığı bulunması
durumunda alınan sağlık raporu.

2) Öğrenc�n�n yakınlarından (anne, baba, kardeş, eş, çocuk, dede, n�ne, amca,
dayı, hala, teyze) b�r�n�n sınava g�rmes�n� engelleyecek b�r tar�hte vefat etmes�.

3) Öğrenc�n�n sınava yet�şmes�n� engelleyecek b�r traf�k kazasına uğraması ve bu
kazanın traf�k raporu �le belgelenmes�.

4) Öğrenc�n�n �kamet ett�ğ� b�nada sınav ar�fes� veya sınav günü, sınava
g�rmes�n� engelleyecek n�tel�kte olağanüstü b�r olayın (yangın, sel, deprem, çökme,
yıkım) gerçekleşmes�.

5) Öğrenc�n�n adl� veya �dar� sorgulanma, gözaltına alınma, tutuklanma g�b� b�r
nedenle sınava g�rememes�.

6) Öğrenc�n�n ulusal veya uluslararası yarışma, sport�f faal�yet, ün�vers�te tanıtım
fuarı ve benzer� nedenlerle Ün�vers�te veya d�ğer resmî kurumlarca yapılan
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görevlend�rme (görevlend�rme yazının �braz ed�lmes� şartıyla) neden� �le sınava
g�rememes�.

(2) Sınavlar, ders�n özell�ğ�ne göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya
uygulamalı olarak ya da öğrenc�lere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve
benzer� çalışmalar şekl�nde olab�l�r.

Ders değerlend�rme esasları
MADDE 23 – (1) Ders başarı notu, öğrenc�n�n yarıyıl �ç�nde ara sınavlar,

uygulamalı çalışmalar, ödevler g�b� çalışmalarda gösterd�ğ� başarı ve yarıyıl sonu
sınavının b�rl�kte değerlend�r�lmes� �le elde ed�l�r. Ara sınavın veya bu sınav yer�ne
sayılan ödevler�n %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı toplanmak suret�yle
öğrenc�n�n başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kes�rler aynen korunur,
ancak başarı notunun hesabında kes�rl� sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Öğrenc�lere, aldıkları her ders, tez, serg�, proje ve benzer� çalışmaları �ç�n bu
madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len harf notlarından b�r� yarıyıl sonu ders notu
olarak öğret�m elemanı tarafından ver�l�r.

(3) Sem�ner, uzmanlık alan ve tez çalışması dersler� �le d�ğer kred�s�z olarak
alınan dersler�n değerlend�rmes� başarılı ya da başarısız şekl�nde yapılır. Kred�l�
derslere devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler devamsız olarak değerlend�r�l�r.

(4) Başarı notu yüksek l�sans �ç�n en az CB, doktora/sanatta yeterl�k �ç�n �se en
az BC’d�r.

(5) Puanların dörtlük s�stemdek� karşılıkları hesaplanırken YÖK not dönüşüm
tablosu esas alınır. Ders notu değerlend�rmes� aşağıdak� tabloya göre yapılır.

Tablo 1: Ders Notu Değerlend�rmes�
 

Katsayı Başarı Notu Başarı
Dereces�
(Yüksek
L�sans)

Başarı Dereces�
(Doktora/Sanatta Yeterl�k)

4,00 AA YT YT
3,70 AB YT YT
3,30 BA YT YT
3,00 BB YT YT
2,70 BC YT YT
2,30 CB YT YT
2,00 CC YT YZ
1,70 CD YZ YZ
1,30 DC YZ YZ
1,00 DD YZ YZ
0,00 FF YZ YZ

 
(6) Yeterl�k veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş

zamanlı olarak yapılab�leceğ� g�b�, alan ve zorluk düzey�ne göre tasn�f ed�lerek güvenl�
b�ç�mde saklanan b�r soru bankasından, her b�r adaya farklı zamanlarda farklı soru
sorulmasına �z�n verecek şek�lde elektron�k ortamda da yapılab�l�r. Sınavlarda
sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması sınav sorularının kâğıt
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ortamında veya elektron�k ortamda saklanması �le soru bankasının ve sınav
güvenl�ğ�n�n sağlanmasına �l�şk�n hususlar YÖK tarafından bel�rlenen usul ve esaslara
göre yapılır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına �t�razı olan öğrenc� bu �t�razını, sınav

sonuçlarının �lanından �t�baren en geç yed� gün �ç�nde �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak yapab�l�r. Bu �t�raz �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı
tarafından ders sorumlusuna �let�l�r. Ders sorumlusunun değerlend�rme sonucu,
kend�s�ne �t�razın �let�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç beş gün �çer�s�nde anab�l�m/anasanat
dalı başkanlığı tarafından �lg�l� öğrenc�ye ve Enst�tüye b�ld�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezl� ve Tezs�z Yüksek L�sans Programı

Tezl� yüksek l�sans programlarına başvuru şartları, değerlend�rme ve öğrenc�
kabulü

MADDE 25 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı, öğrenc�n�n b�l�msel araştırma
yöntemler�n� kullanarak b�lg�lere er�şme, b�lg�y� derleme, yorumlama ve değerlend�rme
yeteneğ�n� kazanmasını sağlar.

(2) Tezl� yüksek l�sans programlarına başvurab�lmek �ç�n aşağıdak� şartlar
gerek�r:

a) Adayların b�r l�sans d�plomasına sah�p olması gerek�r. Yabancı ülkelerdek�
yükseköğret�m kurumlarından l�sans mezunu Türk�ye Cumhur�yet� uyruklu adayların
�se YÖK’ten alacakları denkl�k belges�ne sah�p olmaları gerek�r.

b) Başvurduğu program �ç�n �sten�len ALES puan türünden en az 55 puan almış
ve l�sans mezun�yet not ortalamalarının dört üzer�nden en az 2,00 veya eşdeğer b�r
puana sah�p olmaları gerek�r.

c) Güzel sanatlar fakülteler�n�n ve konservatuarların Enst�tüdek�
anab�l�m/anasanat dallarına öğrenc� kabulünde, tezl� yüksek l�sans programları �ç�n
ALES puanı aranmaz.

ç) Tezl� yüksek l�sans programına öğrenc� kabulünde b�l�msel değerlend�rme
sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo �ncelemes� yapılıp yapılmayacağı her başvuru
dönem�nde Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le kes�nleş�r.

d) B�l�msel değerlend�rme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo �ncelemes�
yapılarak başvuruların değerlend�r�ld�ğ� �lg�l� anab�l�m dallarında bunları yer�ne
get�rmeyen adaylar değerlend�rmeye alınmaz.

e) Adayların yüzlük s�stem�n dışındak� not s�stemler�ne göre ver�lm�ş l�sans
mezun�yet notunun yüzlük s�steme çevr�lmes�nde YÖK tarafından bel�rlenen not
dönüşüm tablosu kullanılır.

f) GRE veya GMAT sınavından alınan puanın Senato tarafından bel�rlenen
ALES’e karşılık eşdeğer puana sah�p olması gerek�r.

g) Yabancı d�lde eğ�t�m-öğret�m yapan programlara başvuran adayların TOEFL
veya yabancı d�l sınavlarından (YDS, YÖKDİL, IELTS) alınan puanların Senato
tarafından kabul ed�len eşdeğer puana sah�p olması gerek�r.

ğ) Doktora/Sanatta Yeterl�k/Tıpta Uzmanlık/D�ş Hek�ml�ğ�nde
Uzmanlık/Veter�ner Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık/Eczacılıkta Uzmanlık mezunlarının
yüksek l�sans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.
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(3) Tezl� Yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulünde, Tablo 2 esas alınarak
bu fıkrada yer alan açıklamalara göre değerlend�rme yapılır. Anab�l�m dalı Tablo
2’dek� değerlend�rmeler�n hang�s�n� kullanacağını Enst�tüye b�ld�r�r.

Tablo 2: Tezl� yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulünde esas alınacak
değerlend�rme oranları

 
 
Değerlend�rmede
Esas Alınan
Puanlar

ALES Puanı L�sans
Mezun�yet Notu

B�l�msel
Değerlend�rme
Sınavı veya
Yetenek
Sınavı/Portfolyo
İncelemes�

ALES Puanı % 100 - -
ALES Puanı +
L�sans Mezun�yet
Notu

% 60 % 40 -

ALES Puanı +
L�sans Mezun�yet
Notu +
B�l�msel
Değerlend�rme
Sınavı veya
Yetenek
Sınavı/Portfolyo
İncelemes�

 
% 50

 
% 20

 
% 30

L�sans Mezun�yet
Notu +
B�l�msel
Değerlend�rme
Sınavı veya
Yetenek
Sınavı/Portfolyo
İncelemes�

 
-

 
% 60

 
% 40

 
 
a) Tablo 2’ye göre hesaplanan puanın toplamda en az 50 puan olması gerek�r,

ancak Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le bu puan yükselt�leb�l�r.
Küsuratlı notlarda değerlend�rme v�rgülden sonra üç basamak d�kkate alınarak yapılır.
Hesaplanan puanlarda eş�tl�k olması durumunda değerlend�rmede sırasıyla; �lg�l�
ALES puanı, l�sans mezun�yet notu, b�l�msel değerlend�rme sınavı veya yetenek
sınavı/portfolyo �ncelemes� yüksek olan aday sıralamada öncel�k kazanır.

b) Adaylar değerlend�rme puanlarına göre Enst�tü tarafından sıralanarak, Enst�tü
Yönet�m Kurulu kararıyla kontenjanlar asıl ve üç katına kadar yedek aday bel�rlenerek
�lan ed�l�r. Bu sıralamaya g�remeyen adaylar da başarı puanlamasına göre sıralanarak
�lan ed�l�r.
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Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı 60 AKTS kred�s�nden az

olmamak koşuluyla en az yed� ders, b�r sem�ner ders�, tez çalışması ve uzmanlık alan
dersler�nden oluşur. Sem�ner ders�, tez çalışması ve uzmanlık alan dersler� 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 sek�z ders, tez çalışması ve uzmanlık alan dersler� olmak üzere toplam en
az 120 AKTS kred�s�nden oluşur. Öğrenc�, en geç danışman atanmasını �zleyen
dönemden �t�baren her yarıyıl tez dönem� �ç�n kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenc� sem�ner ders�n�, yalnızca b�r defa �k�nc� yarıyılda alır.
Anab�l�m/anasanat dalındak� tüm öğrenc�ler aynı sem�ner ders�ne kayıt yaptırır.
Sem�ner ders�n�n konusu tez danışmanı tarafından bel�rlen�r, anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla Enst�tüye b�ld�r�l�r ve Enst�tü tarafından �lan ed�l�r. Sem�ner
konusu Enst�tü tarafından �lan ed�ld�kten sonra değ�şt�r�lemez. Sem�ner ders�nde
başarısız olan öğrenc�, b�r sonrak� yarıyılda sem�ner ders�n� tekrar eder. Tekrar
durumunda, tez danışmanının uygun görmes� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun onayıyla
sem�ner konusu değ�şt�r�leb�l�r.

Süre
MADDE 27 – (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. Bu Yönetmel�kte bel�rt�len mezun�yet �ç�n
gerekl� yükümlülükler�n tümünü yer�ne get�ren öğrenc�ler en erken üç yarıyılda da
mezun olab�l�rler.

a) 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 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.

b) Dört yarıyıl sonunda öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� ve sem�ner
ders�n� başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya
devamsız (DZ) olduğu ders�/dersler� bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tez konusunun bel�rlenmes�
MADDE 28 – (1) Öğrenc�n�n tez öner�s� başvurusunda bulunab�lmes� �ç�n en az

b�r yarıyılda aldığı ve başarılı oluğu (30 AKTS) derslerden sonra en geç �k�nc� yarıyıl
sonuna kadar tez öner�s�n� vereb�l�r. Enst�tü tarafından hazırlanan formata uygun olarak
öğrenc�n�n danışmanıyla beraber bel�rled�ğ� tez konusu danışman tarafından �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı kuruluna değerlend�r�lmek üzere sunulur. Anab�l�m/anasanat
dalı kurul kararı �le uygun görülen tez öner�ler� anab�l�m/anasanat dalı başkanlıkları
tarafından Enst�tüye b�ld�r�l�r ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le kes�nl�k kazanır.
Süres� �ç�nde tez öner�s�n� Enst�tüye b�ld�r�lmeyen öğrenc�ye anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının öner�s� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le yen� b�r danışman atanab�l�r.
Süres� �ç�nde tez öner�s� sunmayan öğrenc�n�n ders kayıt hakkı dondurulur. Danışman
tarafından mazeret� uygun görülen öğrenc�n�n derse kayıt engel�n�n kaldırılması
danışman tarafından �lg�l� anab�l�m dalı kurulunda görüşülmek üzere sunulur, kurulda
uygun görülen talep Enst�tü Yönet�m Kurulunda karara bağlanır. Tez öner�s� onaylanan
öğrenc�, danışmanın uygun görmes� hal�nde tez aşamasında da ek ders alab�l�r.
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(2) Yüksek l�sans tez� �ç�n öner�len tez çalışmasının konusu et�k kurul onayı
gerekt�r�yorsa öğrenc� danışmanıyla b�rl�kte et�k kuruldan et�k onay raporu alır, et�k
kurul onay raporu �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından anab�l�m/anasanat
dalı kurul kararı �le b�rl�kte Enst�tüye �let�l�r.

Yüksek l�sans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�;

Enst�tünün yazım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğu tez�n� jür� önünde sözlü
olarak savunur.

(2) Tez savunma sınavına g�rmek �steyen öğrenc�, tez çalışmasını tamamlayarak
danışmanına sunar. Danışman, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le tez
çalışmasını �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla hem elektron�k ortamda
hem de yazılı olarak Enst�tüye gönder�l�r. Enst�tü teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı
raporunu alarak danışmana ve jür� üyeler�ne gönder�r.

(3) İnt�hal yazılım programı raporu geçerl�l�k sınırları Enst�tü Yönet�m Kurulu
tarafından bel�rlen�r.

(4) Tez savunma sınavına g�rmes� Enst�tü tarafından uygun görülen öğrenc�n�n
tez sınav jür� öner�s� ve sınav tar�h� �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığından talep
ed�l�r.

(5) Yüksek l�sans tez savunma jür�s� öğret�m üyeler�n�n uzmanlık alanları d�kkate
alınarak; en az b�r� Ün�vers�te dışından olmak üzere, danışman dâh�l üç veya beş
öğret�m üyes�nden oluşur. Jür� üyeler�n�n üç öğret�m üyes�nden olması durumunda �k�
yedek, beş öğret�m üyes� durumunda �se üç yedek üye bel�rlen�r. Her �k� durumda da
yedek öğret�m üyeler�nden b�r� başka ün�vers�teden olmak zorundadır. Jür�n�n üç
k�ş�den oluşması durumunda �k�nc� tez danışmanı jür� üyes� olamaz. İk�nc� tez
danışmanının jür� üyes� olması durumunda jür� beş k�ş�den oluşur.

(6) Yüksek l�sans tez sınavı jür�s� ve sınav tar�h�, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının öner�s� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararıyla kes�nleş�r.

(7) Jür� üyeler�ne; tez�n b�r kopyası, tez�n �nt�hal raporu ve jür� üyel�ğ�
görevlend�rme yazısı �lg�l� öğrenc� tarafından ulaştırılır.

(8) Anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı sınav tar�h�n�, yer�n� ve saat�n� en az üç
gün önceden öğret�m üyeler�n�n ve katılımcıların göreb�leceğ� b�r şek�lde
anab�l�m/anasanat dalının panolarında ve Ün�vers�ten�n �nternet sayfasında �lan eder.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n �stenen sayıda nüshasını tez
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 Enst�tüye gönder�r.

(10) Jür� üyeler� tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en erken yed�
gün, en geç otuz gün �ç�nde toplanarak öğrenc�y� tez savunma sınavına alır.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. 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.
Tez�n savunma süres� en az b�r saat, en fazla �k� saatt�r.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür� �zley�c�lere kapalı
olarak salt çoğunlukla kabul/ret veya düzeltme kararı ver�r.

(13) Jür� üyeler�, adayın sunduğu yüksek l�sans tez�n� b�l�msel ve b�ç�msel
yönden �nceler ve hazırladıkları k�ş�sel tez değerlend�rme raporlarını sınav günü jür�
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başkanına tesl�m eder. Aynı gün jür� başkanı sınava �l�şk�n bütün belgeler�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına tesl�m eder ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı da
en geç üç gün �çer�s�nde bu belgeler� Enst�tü Müdürlüğüne gönder�r. V�deo konferans
yöntem� �le yapılan sınavlarda �se on gün �ç�nde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca
Enst�tüye �let�l�r.

(14) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Enst�tü ve Ün�vers�te �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(15) Tez�yle �lg�l� düzeltme kararı ver�len öğrenc�ye en çok üç ay ek süre ver�l�r.
Bu süre �ç�nde, öğrenc� gerekl� düzeltmeler� yaparak anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığınca Enst�tüye b�ld�r�len tar�h ve yerde tez�n� aynı jür� önünde yen�den
savunur. Ancak aynı jür� üyeler�n�n mazeretler� sebeb�yle toplanamaması durumunda
jür� üyeler�nde değ�ş�kl�ğe g�d�leb�l�r. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez�
kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n Enst�tü ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(16) Tez� redded�len öğrenc�n�n talepte bulunması hal�nde, tezs�z yüksek l�sans
programının ders kred� yükü, proje yazımı ve benzer� gerekler�n� yer�ne get�rm�ş
olması kaydıyla kend�s�ne tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�lerek programla �l�şk�s�
sona erd�r�l�r.

(17) Bel�rlenen sürelerde tez savunma sınavlarına g�rmeyen öğrenc�n�n durumu
başarısız olarak değerlend�r�l�r.

(18) Mücb�r sebeplerde Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak
ve kayıt altına alınmak koşuluyla v�deo konferans yoluyla da yapılab�l�r. Sınav
tutanaklarında v�deo konferans yoluyla katılan jür� üyeler� bel�rt�l�r. Sınavın uygulama
yöntem�ne Enst�tü Yönet�m Kurulu karar ver�r.

D�ploma
MADDE 30 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmel�kte

bel�rlenen mezun�yet �ç�n gerekl� d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez savunma
sınavını yapan jür� üyeler� ve tez çalışması proje �le desteklenm�ş �se tez� destekleyen
b�r�me ver�lecek olan kopyalar har�ç, yüksek l�sans tez�n�n c�ltlenm�ş b�r kopyasını tez
sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde Enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l
yönünden uygun bulunan öğrenc�ye tezl� yüksek l�sans d�ploması ver�l�r. Danışmanın
öner�s�, �lg�l� anab�l�m/anasanat başkanlığının uygun bulması hal�nde Enst�tü Yönet�m
Kurulu 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 �se Enst�tü ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(2) Tezl� 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�, anasanat programlarına kayıtlı öğrenc�ler �ç�n tez sınavı sonrası
yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tar�h�; d�ğer programlara kayıtlı
öğrenc�ler �ç�n �se mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür�s� tarafından �mzalı nüshasının
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 başvuru şartları, değerlend�rme ve öğrenc�
kabulü
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MADDE 31 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı, öğrenc�ye meslek� konularda
b�lg� kazandırarak mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göster�r.

(2) Tezs�z yüksek l�sans programları �ç�n; ALES puanı aranıp aranmayacağı ve
hang� düzeyde aranacağı, başvuru şartları, değerlend�rme ve öğrenc� kabulüne �l�şk�n
esaslar Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının tekl�f�, Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı ve Senato onayı �le bel�rlen�r.

(3) Senato tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre tezs�z yüksek l�sans
programının sonunda yeterl�k sınavı uygulanab�l�r.

(4) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�mde de yürütüleb�l�r.
(5) Tezs�z yüksek l�sans programı uzaktan eğ�t�m �le de yürütüleb�l�r. Uzaktan

öğret�me �l�şk�n hususlar �lg�l� yönergelere göre bel�rlen�r.
Genel esaslar
MADDE 32 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam 60 AKTS kred�s�nden

az olmamak koşuluyla en az on adet 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.

(2) Dönem projes� ders� kred�s�z olup YT (Yeterl�) veya YZ (Yeters�z) harf
notuyla değerlend�r�l�r.

(3) B�r yarıyılda 30 AKTS kred�s�nden fazla ders alınamaz.
Tezl� yüksek l�sans programına geç�ş
MADDE 33 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenlerden başvuru

yapılan anab�l�m/anasanat dalının tezl� yüksek l�sans programının koşulunu sağlamak
şartıyla ders dönem�n� b�t�rd�kten sonra �lg�l� Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı kurulunun
öner�s�, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu
kararıyla tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapılab�l�r. 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 sayılır. Anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca gerekl�
görülmes� durumunda öğrenc�ye en fazla �k� ders daha aldırılab�l�r.

Süre
MADDE 34 – (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 Enst�tü ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Danışman atanması
MADDE 35 – (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� veya Senato tarafından bel�rlenen n�tel�kler�
taşıyan doktora dereces�ne sah�p b�r öğret�m görevl�s�n� en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna
kadar bel�rler.

Dönem projes�
MADDE 36 – (1) Dönem projes�; danışman gözet�m�nde öğrenc�n�n tezs�z

yüksek l�sans programında ed�nd�ğ� b�lg�ler�n etk�n olarak kullanılmasını kapsayan b�r
çalışmadır.

(2) Danışman, öğrenc�n�n dönem projes�n�n konusunu en geç �k�nc� yarıyılın
sonuna kadar �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına b�ld�r�r. Proje konusu Enst�tü
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anab�l�m/anasanat dalı başkanının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı �le
kes�nleş�r.

(3) Dönem projes� kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.
Öğrenc�, dönem projes�n�n alındığı yarıyılda dönem projes�ne kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı b�r proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projes�n� tamamlayan öğrenc� hazırladığı projey� Enst�tü tez yazım
kurallarına uygun şek�lde hazırlayıp kayıtlı olduğu anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığına, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı da Enst�tüye tesl�m eder.

D�ploma
MADDE 37 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan

öğrenc�ye 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.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora/sanatta yeterl�k/temel tıp programlarına başvuru şartları,
değerlend�rme ve öğrenc� kabulü

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma,
b�l�msel problemler�, ver�ler� gen�ş ve der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum
yapma, anal�z etme ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� becer�ler� kazandırır.

(2) Doktora/sanatta yeterl�k/temel tıp programları başvurusuna �l�şk�n esaslar
aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) Adayın b�r tezl� yüksek l�sans d�plomasına; yabancı ülkelerdek� tezl� yüksek
l�sans programını b�t�rm�ş Türk�ye Cumhur�yet� uyruklu adayların �se YÖK’ten
alacakları denkl�k belges�ne; bütünleş�k doktora/sanatta yeterl�k programlarına
başvurularda �se adayların b�r l�sans d�plomasına; yabancı ülkelerdek� l�sans
programını b�t�rm�ş Türk�ye Cumhur�yet� uyruklu adayların �se YÖK’ten alacakları
denkl�k belges�ne sah�p olmaları gerek�r.

b) Yüksek l�sans not ortalaması �le doktora programlarına başvurularda
mezun�yet not ortalamasının 4,00 üzer�nden en az 2,50 veya muad�l� b�r puana;
bütünleş�k doktora/sanatta yeterl�k programlarına başvurularda �se l�sans not
ortalamasının 4,00 üzer�nden en az 3,00 veya muad�l� b�r puana sah�p olması gerek�r.

c) Yüksek l�sans dereces�yle başvuran adayların başvurulan program �ç�n
�sten�len ALES puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından denkl�ğ� kabul ed�len
sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerek�r. Bütünleş�k doktora/sanatta yeterl�k
programlarına başvurularda �se başvurulan program �ç�n �sten�len ALES puan türünden
en az 80 veya YÖK tarafından denkl�ğ� kabul ed�len sınavlardan eşdeğer puan almış
olmaları gerek�r.

ç) Adayların tıp, d�ş hek�ml�ğ�, veter�ner, eczacılık fakülteler� �le hazırlık sınıfları
har�ç en az on yarıyıl sürel� l�sans d�plomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne sah�p olmaları ve
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sah�p olmaları gerek�r.

d) Hazırlık sınıfları har�ç, on yarıyıl sürel� l�sans eğ�t�m� alanlar yüksek l�sans
dereces�ne sah�p sayılır.

e) Temel tıp b�l�mler�nde doktora programına başvuracak tıp fakültes�
mezunlarının l�sans d�plomasına ve en az 50 Temel Tıp puanı veya ALES’�n sayısal
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puan türünden en az 55 puana sah�p olmaları gerek�r. TUS veya ALES, d�ş hek�ml�ğ�
fakültes� mezunlarının DUS veya ALES standart puanına sah�p olması gerek�r. 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 türünden
en az 55 puana sah�p olmaları gerek�r.

f) 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.

g) ALES puanı olmaksızın d�ş hek�ml�ğ� fakültes� mezunu olarak doktora
programlarına başvuranların DUS’tan en az 50 puana sah�p olmaları gerek�r.

ğ) Öngörülen TUS ve DUS puanı, her başvuru dönem�nde enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f�,
Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı ve Senatonun onayı �le artırılab�l�r ve �landa
bel�rt�l�r.

h) Tezl� yüksek l�sans sonrası ve temel tıp b�l�mler� doktora programlarına
başvurularda adayların anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul ed�len merkez�
yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından
en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l
sınavlarından bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmaları gerek�r. Bütünleş�k
doktora/sanatta yeterl�k programlarına başvurularda �se adayların en az 65 puana sah�p
olması gerek�r.

(3) Güzel sanatlar fakülteler�n�n ve konservatuarların anab�l�m/anasanat dallarına
öğrenc� kabulünde anab�l�m/anasanat dalı �ç�n ALES puanı aranıp aranmayacağı ve
taban puanının ne olacağı her başvuru dönem�nde �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
kurulunun kararı, anab�l�m/anasanat dalı başkanının tekl�f�, Enst�tü Yönet�m
Kurulunun kararı, Senatonun onayı �le kes�nleş�r ve �landa bel�rt�l�r.

(4) Doktora/sanatta yeterl�k/temel tıp programlarına öğrenc� kabulünde,
değerlend�rme aşağıdak� esaslara göre yapılır:

a) Doktora/sanatta yeterl�k programlarına başvuran adayların değerlend�rme
puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’s�, tezl� yüksek l�sans mezun�yet not
ortalamasının %20’s� ve yapılacak b�l�msel değerlend�rme sınav notunun %30’unun
toplamı alınarak hesaplanır. Bütünleş�k doktora/sanatta yeterl�k programına başvuran
adayların değerlend�rme puanı �se; ALES veya eşdeğer puanın %50’s�, l�sans
mezun�yet not ortalamasının %20’s� ve yapılacak b�l�msel değerlend�rme sınav
notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlend�rme sonucu 60 puanın
altında olan veya 60 puan ve üzer�nde b�r puana sah�p olduğu halde b�l�msel
değerlend�rme sınav puanı 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

b) Temel tıp b�l�mler� programlarına başvuran tıp fakültes� mezunları �ç�n ALES
veya TUS temel tıp puanı d�kkate alınır. Değerlend�rmede ALES veya TUS temel tıp
puanının %50’s�, l�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalamasının %20’s� ve b�l�msel
değerlend�rme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlend�rme
sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzer�nde b�r puana sah�p olduğu halde
b�l�msel değerlend�rme sınav puanı 50’n�n altında olan adaylar başarısız sayılır.

c) D�ş hek�ml�ğ� fakültes� mezunları �ç�n ALES veya DUS puanı d�kkate alınır.
Değerlend�rmede ALES veya DUS puanının %50’s�, l�sans ve/veya yüksek l�sans not
ortalamasının %20’s� ve b�l�msel değerlend�rme sınav sonucunun %30’unun toplamı
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alınarak hesaplanır. Değerlend�rme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve
üzer�nde b�r puana sah�p olduğu halde b�l�msel değerlend�rme sınav puanı 50’n�n
altında olan adaylar başarısız sayılır.

ç) Başarılı olan adaylar, puanları en yüksekten başlayarak sıralanır ve bel�rlenen
kontenjanlar dâh�l�nde kes�n kayıt hakkı kazanır. Değerlend�rme puanının eş�t olması
durumunda adaylar arasında öncel�ğ�n bel�rlenmes�nde; sırasıyla, ALES/DUS veya
eşdeğer sınav notu veya temel tıp programları �ç�n temel tıp notu, yüksek l�sans
mezun�yet not ortalaması ve l�sans mezun�yet not ortalaması yüksek olanlar terc�h
ed�l�r.

d) B�l�msel değerlend�rme sınavına g�rmeyen adaylar değerlend�rmeye alınmaz.
e) Küsuratlı notlarda değerlend�rme v�rgülden sonra üç basamak d�kkate alınarak

yapılır.
f) Adayların sıralaması değerlend�rme puanlarına göre enst�tü tarafından

sıralanarak Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday
bel�rlenerek �lan ed�l�r.

(5) Adayların yüzlük s�stem�n dışındak� not s�stemler�ne göre ver�lm�ş
l�sans/yüksek l�sans mezun�yet notunun yüzlük s�steme çevr�lmes�nde YÖK tarafından
bel�rlenen dönüşüm tablosu kullanılır.

(6) Anab�l�m/anasanat dallarına öğrenc� kabulünde, Enst�tü anab�l�m/anasanat
dalı kurul kararı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m
Kurulunun kararı �le özel şartlar da bel�rleneb�l�r.

Genel esaslar
MADDE 39 – (1) Doktora programı, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının

öngördüğü zorunlu ve seçmel� dersler �le sem�ner ve uzmanlık alan ders�, doktora
yeterl�k ve tez öner�s� �le tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı, 180 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla;
a) Tezl� yüksek l�sans dereces�ne sah�p öğrenc� �ç�n toplam 60 AKTS kred�s�nden

az olmamak koşuluyla en az 8 ders, b�r sem�ner ders�, uzmanlık alan ders�, yeterl�k
sınavı tez öner�s� ve tez çalışması dersler�nden oluşur.

b) L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc� �ç�n �se toplam 120 AKTS
kred�s�nden az olmamak koşuluyla en az ondört ders, sem�ner ders�, yeterl�k sınavı �le
tez öner�s�, uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Doktora programına l�sans dereces�yle kabul ed�len öğrenc�ler, almaları
gereken on altı ders�n en çok on �k�s�n� �lk �k� yarıyılda alab�l�rler.

(4) Doktora öğrenc�s�n�n yapacağı sem�nerler �le öğrenc�n�n l�sans ve yüksek
l�sans eğ�t�m�nde başarılı olduğu dersler doktora ders yüküne ve kred�s�ne sayılmaz.

(5) L�sans dersler� ders yüküne ve doktora kred�s�ne sayılmaz.
Süre
MADDE 40 – (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� yarıyıl; l�sans dereces�
�le kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır.

(2) Doktora 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
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kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde kred�l� dersler�n� başarıyla
tamamlayamayan öğrenc�n�n Enst�tü ve 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 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) Dört yarıyıl sonunda öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� ve sem�ner
ders�n� başarıyla tamamlayamayan veya CC, CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı
veya devamsız (DZ) olduğu ders�/dersler� bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

Doktora yeterl�k jür�s� ve sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterl�k sınavı, dersler�n� ve sem�ner�n� başarıyla tamamlayan

öğrenc�n�n alanındak� temel konular ve kavramlar �le doktora çalışmasıyla �lg�l�
b�l�msel araştırma der�nl�ğ�ne sah�p olup olmadığının ölçülmes�d�r.

(2) Öğrenc�, dersler�n� ve sem�ner�n� başarıyla tamamladığı yarıyılı tak�p eden
yarıyıl �çer�s�nde doktora yeterl�k sınavına alınır. Yeterl�k sınavına mazerets�z olarak
g�rmeyen öğrenc�, �zleyen �lk yeterl�k sınav dönem�nde yeterl�k sınavına alınır. 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) Yeterl�k sınavları her yarıyıl b�r kez olmak üzere yılda �k� kez yapılır.
(4) Yeterl�k sınavları, Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından

öner�len ve Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından onaylanan 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� kurar. Doktora
yeterl�k sınav jür�s�, kom�ten�n �lg�l� anab�l�m/anasanat dalının öner�s�, anab�l�m dalı
başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla onaylanan en az �k�s�
Ün�vers�te dışından olmak üzere, danışman dâh�l, beş öğret�m üyes�nden oluşur.
Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterl�k sınavı toplantıları öğret�m elemanları, l�sansüstü
öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterl�k sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere �k� bölüm hal�nde yapılır.
Yazılı sınavda başarılı olan öğrenc� sözlü sınava alınır. Yeterl�k sınavından b�r
öğrenc�n�n başarılı sayılab�lmes� �ç�n yapılan yazılı ve sözlü sınavların her b�r� �ç�n ayrı
ayrı yüz üzer�nden en az yetm�ş beş puan almış olması gerek�r. Sınav jür�ler�
öğrenc�n�n yazılı ve sözlü sınavlardak� başarı durumunu değerlend�rerek öğrenc�n�n
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, Enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca yeterl�k sınavını �zleyen üç gün �ç�nde Enst�tüye
tutanakla b�ld�r�l�r.

(6) Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc� başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü
sınavlardan b�r sonrak� yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterl�k sınavının, yazılı
bölümünden başarılı bulunan ancak sözlü bölümünden başarısız olmuş öğrenc� b�r
sonrak� yarıyılda yeterl�k sınavında sadece sözlü sınava alınır ve bu sınavda başarılı
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bulunursa yeterl�k sınavını geçm�ş sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenc�n�n
Enst�tü ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora tez �zleme kom�tes�
MADDE 42 – (1) Yeterl�k sınavından başarılı bulunan öğrenc� �ç�n Enst�tü

anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayıyla en
geç b�r ay �ç�nde tez �zleme kom�tes� oluşturulur. Süres� �ç�nde mazerets�z tez �zleme
kom�tes� oluşturulmayan öğrenc�n�n danışmanlığı anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına
aktarılır ve yen� b�r danışman atanır.

(2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede tez
danışmanından başka Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı �ç�nden ve dışından b�rer üye yer
alır. İk�nc� danışmanın olması durumunda �k�nc� danışman d�lerse kom�te toplantılarına
katılab�l�r, ancak oy kullanamaz. Tez �zleme kom�te üyeler�n�n bel�rlenmes�nde,
özell�kle d�s�pl�nlerarası n�tel�ktek� tez çalışmalarında �lg�l� d�s�pl�n�n öğret�m üyeler�ne
öncel�k ver�l�r.

(3) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde Enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s� üzer�ne Enst�tü Yönet�m Kurulu
onayı �le kom�te üyel�kler�nde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Doktora tez öner�s� savunma sınavı
MADDE 43 – (1) Doktora yeterl�k sınavını başarıyla 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�n�n önünde sözlü olarak savunur. Öğrenc�,
tez öner�s�yle �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunma sınavı tar�h�nden en az on beş gün
önce kom�te üyeler�ne ulaştırır. Tez öner�s� savunmasına geçerl� b�r mazeret�
olmaksızın bel�rt�len sürede g�rmeyen öğrenc� başarısız sayılarak tez öner�s� redded�l�r.

(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, Enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca �şlem�n b�t�ş�n� �zleyen üç gün �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� kabul ed�len öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�, Ocak-Haz�ran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında b�rer kere olmak üzere yılda �k� kez toplanır.

(5) Öğrenc�, tez �zleme toplantısı tar�h�nden en az b�r ay önce kom�te üyeler�ne
yazılı b�r rapor sunar ve bu raporu kom�te toplantısında sözlü olarak savunur. Bu
raporda yapılan çalışmaların özet� ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı
bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n tez çalışması kom�te tarafından başarılı ya da başarısız olarak
bel�rlen�r. Kom�te raporu, anab�l�m dalı başkanlığınca toplantı tar�h�n� �zleyen üç �ş
günü �ç�nde Enst�tü Müdürlüğüne gönder�l�r. Süres� �çer�s�nde tez çalışması raporunu
sunmayan öğrenc�n�n durumu başarısız olarak değerlend�r�l�r. 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 çalışmasının sonuçlanması
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MADDE 44 – (1) Öğrenc�n�n doktora tez savunmasına g�reb�lmes� �ç�n doktora
tez alanı/çalışmasından üret�lmek şartıyla �lg�l� yönerge kapsamında bel�rt�len yayın
şartını yer�ne get�rmel�d�r.

(2) Doktora tez�n�n sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�;
a) Tez�n� Enst�tünün tez yazım kılavuzuna uygun şek�lde yazma,
b) Tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunma,
c) En az üç tez �zleme kom�tes� raporundan başarılı olma,
şartlarını yer�ne get�rmek zorundadır.
(3) Tez savunma sınavına g�rmek �steyen öğrenc�, tez çalışmasını tamamlayarak

danışmanına sunar. Danışman, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le tez
çalışmasını hem yazılı olarak hem de elektron�k ortamda 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.

(4) İnt�hal yazılım programı raporu geçerl�l�k sınırları Enst�tü Yönet�m Kurulu
tarafından bel�rlen�r.

(5) Tez savunma sınavına g�rmes� Enst�tü tarafından uygun görülen öğrenc�n�n
tez sınav jür� öner�s� ve sınav tar�h� �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığından �sten�r.

(6) Doktora tez jür�s�, danışman ve Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
öner�s� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le atanır. Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme
kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve en az �k�s� Ün�vers�te dışından olmak üzere
danışman dâh�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca
�k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(7) Öğrenc�, c�ltlenmem�ş tez�n�, �nt�hal raporunu ve jür� üyel�ğ� görevlend�rme
yazısını jür� üyeler�ne ulaştırır. Jür� üyeler� tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren en erken yed� gün, en geç otuz gün �ç�nde toplanarak öğrenc�y� tez savunma
sınavına alır.

(8) Tez savunma sınav tar�h�, yer� ve saat� en az üç gün önceden öğret�m
üyeler�n�n ve katılımcıların göreb�leceğ� b�r şek�lde anab�l�m dalı başkanlığı tarafından
�lg�l� panolarda �lan ed�l�r.

(9) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla �lg�l� konularda b�lg�, yorumlama ve
sentez gücünü değerlend�rmey� amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları
öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n
katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� d�nley�c�lere kapalı olarak, tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Tez� kabul ed�len
öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde Enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tezle
�lg�l� küçük düzeltmeler� gerekt�ren b�r durum varsa en geç b�r ay �ç�nde tamamlanarak,
tez Enst�tüye tesl�m ed�l�r. Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te
�le �l�ş�ğ� kes�l�r. Tez� hakkında detaylı düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç altı ay
�ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca Enst�tüye
b�ld�r�len tar�h ve yerde tez�n� aynı jür� önünde yen�den savunur. Ancak aynı jür�
üyeler�n�n mazeretler� sebeb�yle toplanamaması durumunda jür� üyeler�nde değ�ş�kl�ğe
g�d�leb�l�r. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
L�sans dereces� �le doktora programına başvurmuş öğrenc�lerden, kred�l� dersler�n�
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ve/veya azam� süres� �ç�nde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tez�nde
başarılı olamayanlara 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.

D�ploma
MADDE 45 – (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 Enst�tüye gönder�r.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez
savunma sınavını yapan jür� üyeler� ve tez çalışması �ç�n proje desteğ� aldı �se �lg�l�
b�r�me ver�lecek olan kopyalar har�ç doktora tez�n�n c�ltlenm�ş 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 öğrenc� doktora d�ploması almaya hak kazanır. 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.

(3) Doktora d�ploması üzer�nde Enst�tü anab�l�m dalındak� programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h�, tez�n kabul ed�ld�ğ� tez sınavı
tar�h�d�r.

(4) Enst�tü tarafından tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde doktora tez�n�n b�r
kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak
üzere YÖK Başkanlığına gönder�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Programı

Genel esaslar
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterl�k çalışması, 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, doktora tez� yer�ne serg�, konser, res�tal veya proje
şekl�nde sanatta yeterl�k çalışması yapılab�l�r. Sanatta yeterl�k programı �le �lg�l� usuller
doktora programı usuller�ne tab�d�r.

(3) 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 ve b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS
kred�s�nden az olmamak koşuluyla en az yed� ders, uygulamalar �le tez, serg�, proje,
res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur.

(4) L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n de en az on dört ders,
uygulamalar �le tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en
az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

(5) L�sansüstü dersler, 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.

Süre
MADDE 47 – (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
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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 Ün�vers�ten�n öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrenc�n�n Enst�tü ve 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 b�r�nc� fıkrada bel�rt�len 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 dereces� �le sanatta yeterl�k programına başvurmuş öğrenc�lerden
gerekl� kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla
sanatta yeterl�k tez�nde başarılı olamayanlara talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r.

Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
MADDE 48 – (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) 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.

(3) İnt�hal yazılım programı raporu geçerl�l�k sınırları Enst�tü Yönet�m Kurulu
tarafından bel�rlen�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� anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
Enst�tüye gönder�r.

(5) Sanatta yeterl�k jür�s�, danışman ve Enst�tü anasanat dalı başkanlığının
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
vardır. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(6) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n veya metn�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren en erken yed� gün, 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.
Sınav öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan
d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

(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, Enst�tü anasanat dalı
başkanlığınca sınavı �zleyen üç gün �ç�nde Enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� ve sanatta
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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 Enst�tü ve
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 olamayanlar �ç�n talepler� hal�nde gerekl� kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer
şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mazeretler, İz�nler ve Kayıt Dondurmaya İl�şk�n Esaslar

Mazeretler, �z�nler ve kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler�ne danışmanın ve anab�l�m/anasanat dalı

başkanlığının uygun görüşü alınmak suret�yle Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla b�r
yarıyıldan az olmamak kaydıyla en fazla �k� yarıyıl süreyle �z�n veya kayıt dondurma
hakkı ver�leb�l�r. İz�n ve kayıt dondurma süreler� öğren�m süres�ne dâh�l ed�lmez. Bu
talepler�n�n yarıyılın başlangıcından �t�baren en geç b�r ay �ç�nde yapılması gerek�r.

(2) İz�n veya kayıt dondurma dönem�nde öğrenc� derslere devam edemez,
sınavlara g�remez ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

(3) İz�n veya kayıt dondurma dönem�nde süres� b�ten öğrenc�ler, Enst�tüye
müracaat ederek kayıt dönem�nde kayıtlarını yaptırmak suret�yle öğren�mler�ne
kaldıkları yerden devam ederler.

Kayıt s�lme
MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� ve d�ğer mevzuat
hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumlarından çıkarma cezası almış olanların ve
kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rmek �steyenler�n kaydı s�l�nerek Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

D�s�pl�n �şler�
MADDE 51 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler�n�n d�s�pl�n yönünden �ş ve �şlemler�

hakkında, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�
uygulanır.

Tebl�gat
MADDE 52 – (1) Eğ�t�m-öğret�m, sınavlar ve benzer� konularda Enst�tü

tarafından, Ün�vers�te veya Enst�tü �nternet sayfasında yapılan �lan ve duyurular
öğrenc�n�n şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenc� hakkındak� d�ğer b�reysel �şlemlerle �lg�l� her türlü tebl�gat, Enst�tüye
b�ld�rd�ğ� adres�ne yazılı veya e-posta adres�ne elektron�k olarak yapılır. Yanlış veya
eks�k adres b�ld�ren veya adres değ�ş�kl�kler�n� Enst�tüye b�ld�rmeyen öğrenc�ler�n,
adres kayıt s�stem�nde yerleş�m yer� adres�n�n tesp�t ed�lememes� durumunda,
Enst�tüde bulunan adres�ne yapılan tebl�gat kend�ler�ne yapılmış sayılır ve öğrenc�
tebl�gat konusunda h�çb�r hak taleb�nde bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
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MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat
hükümler� �le Ün�vers�telerarası Kurul ve Yükseköğret�m Kurulu, Senato, Enst�tü
Yönet�m Kurulu, Enst�tü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 54 – (1) 11/12/2016 tar�hl� ve 29915 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Bozok Ün�vers�tes� L�sansüstü Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�
yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Rektörü yürütür.
 
 

 


