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6 Kasım 2022 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 32005

YÖNETMELİK

Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes�nden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� bünyes�ndek� Sağlık B�l�mler�

Enst�tüsü har�ç, d�ğer enst�tüler tarafından yürütülen l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�me �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� bünyes�ndek� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü

har�ç, d�ğer enst�tülerde yürütülen l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m �le b�l�msel araştırma ve uygulama faal�yetler�ne �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) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
c) Anab�l�m/anasanat dalı: İlg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalını,
ç) Anab�l�m/Anasanat dalı kurulu: Anab�l�m/Anasanat dalının l�sansüstü programlarında f��len görev yapan

Ün�vers�tede kadrolu öğret�m üyeler�nden oluşan kurulu,
d) B�l�m sınavı: Enst�tü anab�l�m/anasanat dalları tarafından yapılan yazılı/uygulamalı b�l�m sınavını,
e) B�l�m dalı kurulu: Kadrosu Ün�vers�te b�r�mler�n�n aynı �s�ml� anab�l�m/anasanat dalında bulunan ve

enst�tünün �lg�l� anab�l�m/anasanat dalında f��len eğ�t�m-öğret�m yapan öğret�m üyeler�nden oluşan kurulu,
f) Enst�tü: Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes�ne bağlı l�sansüstü öğret�m yapan enst�tüler�,
g) Enst�tü kurulu: Ün�vers�ten�n �lg�l� enst�tü kurulunu,
ğ) Enst�tü yönet�m kurulu: Ün�vers�ten�n �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunu,
h) Et�k kurul: Araştırma, yayın, toplumsal sorumluluk ve h�zmet faal�yetler�nde gönüllüler�n hakları, güvenl�ğ�

ve esenl�ğ�n�n korunması amacıyla et�k �lkelere uyumun sağlanarak kullanılacak yöntem ve belgeler �le bu k�ş�lerden
alınacak olurlar hakkında b�l�msel ve et�k yönden görüş veren Ün�vers�te bünyes�ndek� kurulları,

ı) 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�,

�) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
j) Senato: Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Senatosunu,
k) Ün�vers�te: Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes�n�,
l) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akadem�k yıl �ç�n Senato tarafından bel�rlenen ve

onaylanan akadem�k takv�mde dersler�n başladığı tar�h �le bütünleme notlarının s�steme son g�r�ş tar�h�n� kapsayan
sürey�,

m) Yarıyıl sonu: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akadem�k yıl �ç�n Senato tarafından bel�rlenen ve
onaylanan akadem�k takv�mde bütünleme notlarının s�steme son g�r�ş tar�h�n�,

n) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L�sansüstü Programlara Öğrenc� Kabulüne ve Kayıtlara İl�şk�n Esaslar

L�sansüstü programlara başvurular ve öğrenc� kabul şartları
MADDE 5- (1) Yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Yüksek l�sans programlarına, b�l�m sınavı veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı

kültür-sanat sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenc� alınır.
b) Yüksek l�sans programlarına başvurab�lmek �ç�n adayların, l�sans d�plomasına sah�p olması ve ÖSYM

tarafından merkez� olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın �landa bel�rt�len puan türünde en az 65 standart
tam puana veya Graduate Record Exam�nat�on (GRE) veya Graduate Management Adm�ss�on Test (GMAT)
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sınavından 65 ALES puanına eşdeğer b�r puana sah�p olmaları gerek�r. Anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� �le enst�tü
yönet�m kurulu tarafından karara bağlanarak aranacak asgar� ALES puanı 55’e kadar düşürüleb�l�r. Ancak;

1) Güzel Sanatlar Fakültes�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul eden programları �le
Konservatuvar programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarına öğrenc� kabulünde,

2) 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. Güzel Sanatlar Fakültes� �le Konservatuvarın enst�tülerdek� (1) numaralı alt bend�n
dışında kalan anab�l�m/anasanat dallarına başvurularda �se �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� �le
enst�tü yönet�m kurulu bel�rl� b�r karar almamışsa ALES puanı şartı aranmaz.

c) Başvurularda �stenen ALES ve benzer� belgelerde asgar� puan altındak� küsuratlı puanlar tam sayıya
tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış d�plomaların denkl�ğ� YÖK Başkanlığı denkl�k esaslarına uygun olarak kabul
ed�l�r. YÖK’ten alınan denkl�k belges�n�n aslı veya onaylı örneğ�n�n sunulması gerek�r.

ç) Tezl� yüksek l�sans programlarına başvuran adayların, anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul ed�len
merkez� yabancı d�l sınavlarından veya eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarının b�r�nden ya da
Ün�vers�te tarafından yapılan yabancı d�l sınavından en az 50 yeterl�k puanı almaları gerek�r. Anab�l�m dalı
başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le yabancı d�l yeterl�k puanı artırılab�l�r. Güzel Sanatlar
Fakültes� ve Konservatuvarın enst�tülerdek� anab�l�m/anasanat dallarına öğrenc� kabulünde yabancı d�l yeterl�k puanı
aranmaz.

d) Yüksek l�sans programlarına alınacak öğrenc�lerde aranacak ek koşullar anab�l�m/anasanat dallarının
öner�ler� doğrultusunda �lg�l� enst�tü yönet�m kurullarınca karara bağlanır.

e) Adaylar �landa bel�rt�len son başvuru tar�h�ne kadar ALES belgeler�n�, yabancı d�l sınav sonuç belgeler�n�,
l�sans d�plomalarını, l�sans transkr�ptler�n� ve �landa �sten�len d�ğer belgeler�n� enst�tü tarafından, elektron�k ortamda
veya matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enst�tü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

f) Müracaat ed�len programlara başvuran adaylardan b�l�m sınavına alınacak adayların sayısı enst�tü yönet�m
kurulu tarafından bel�rlen�r ve Ün�vers�te/enst�tü �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

g) Enst�tü yönet�m kurulu, �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının öner�s�n� de d�kkate alarak her
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı veya b�l�m/sanat dalı �ç�n üç as�l ve �k� yedek üyeden oluşan değerlend�rme jür�s� seçer.
Jür� adayların b�l�msel düzeyler�n� ölçer. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jür� tarafından b�l�m sınavına
veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar �ç�n
100 tam not üzer�nden, b�l�m sınavı veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı
notu bel�rlen�r.

ğ) B�r�nc� fıkranın (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend� kapsamındak� adayların değerlend�rme �şlemler� �ç�n;
1) Senato tarafından mezun olduğu l�sansüstü programa g�r�ştek� puan türü veya uzmanlık alanı d�kkate

alınmaksızın, 55’ten düşük, 75’ten fazla olmamak üzere b�r puan bel�rlen�r ve �lg�l� programın şartlarında �lan ed�l�r.
2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterl�k/uzmanlık alanından, farklı b�r

alanda başvuru yapab�l�r.
3) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dah�l ed�l�r.
(2) Tezl� yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n başarı durumları aşağıdak� şek�lde bel�rlen�r:
a) Yazılı b�l�m sınavı yapılmaması hal�nde; ALES puanının %50’s�n�n, l�sans mezun�yet not ortalamasının

%30’unun ve yabancı d�l puanının %20’s�n�n toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tesp�t ed�l�r. Bu yöntemle
100 üzer�nden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dah�l�nde aday kes�n
kayıt hakkı kazanır. Yabancı d�l ve/veya ALES puanı şartı aranmayan programlarda �se adaylar, 100 puan üzer�nden
l�sans mezun�yet not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dah�l�nde aday kes�n
kayıt hakkı kazanır.

b) Yazılı b�l�m sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması hal�nde; sınavdan en az 50 puan
alınması kaydıyla ALES puanının %50’s�n�n, l�sans mezun�yet not ortalamasının %20’s�n�n, b�l�m sınavının veya
sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavının %20’s�n�n ve yabancı d�l puanının
%10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tesp�t ed�l�r. Yabancı d�l ve/veya ALES puanı şartı aranmayan
programlarda �se l�sans mezun�yet not ortalamasının %50’s�n�n ve b�l�m sınavından en az 50 puan alınması kaydıyla
b�l�m sınavının %50’s�n�n toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tesp�t ed�l�r. Bu yöntemlerle 100 üzer�nden en az
60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dah�l�nde aday kes�n kayıt hakkı kazanır.
Sanat �çer�kl� programlarda b�l�m sınavı yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılab�l�r.

(3) Tezs�z yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n başarı durumları aşağıdak� şek�lde bel�rlen�r:
a) Tezs�z yüksek l�sans programına başvuruda ALES’e g�rm�ş olma şartı aranıp aranmayacağı ve aranacaksa

�stenecek asgar� puan b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� �le enst�tü yönet�m kurulu tarafından karara
bağlanır.

b) ALES sınavına g�r�ş şartı aranan anab�l�m/anasanat dallarında ALES puanının %60’ının ve 100 üzer�nden
l�sans mezun�yet not ortalamasının %40’ının toplamı d�kkate alınarak adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır
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ve kontenjan dah�l�nde aday kes�n kayıt hakkı kazanır. ALES şartı aranmayan anab�l�m/anasanat dallarına g�r�şte
adayların sıralaması, l�sans mezun�yet not ortalamasına göre yapılır.

(4) Doktora programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Doktora programlarına; b�l�m sınavı veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat

sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenc� alınır.
b) Doktora programına başvurab�lmek �ç�n adayların, b�r l�sans veya tezl� yüksek l�sans d�plomasına veya

hazırlık sınıfları har�ç en az on yarıyıl sürel� tıp, d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakültes� d�plomasına, eczacılık ve fen
fakültes� l�sans veya yüksek l�sans dereces�ne veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne sah�p olmaları ve ALES’ten, tezl� yüksek l�sans d�plomasına sah�p olanlar �ç�n
başvurdukları programın �landa bel�rt�len puan türünde en az 65, l�sans d�plomasıyla başvuranların başvurdukları
programın �landa bel�rt�len puan türünde en az 80 puana veya Graduate Record Exam�nat�on (GRE) veya Graduate
Management Adm�ss�on Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer b�r puana sah�p olmaları gerek�r. Ancak;
doktora/sanatta yeterl�k/tıpta uzmanlık/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık/veter�ner hek�ml�ğ�nde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlend�rme
�şlemler� �ç�n;

1) Senato tarafından mezun olduğu l�sansüstü programa g�r�ştek� puan türü veya uzmanlık alanı d�kkate
alınmaksızın, 55’ten düşük, 75’ten fazla olmamak üzere b�r puan bel�rlen�r ve �lg�l� programın şartlarında �lan ed�l�r.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterl�k/uzmanlık alanından, farklı b�r
alanda başvuru yapab�l�r.

3) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dah�l ed�l�r.
c) Anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� �le enst�tü yönet�m kurulunca karara bağlanarak aranacak asgar� ALES

puanı, yüksek l�sans dereces� �le başvuranlar �ç�n 55’e kadar düşürüleb�l�r. Başvurularda �stenen ALES ve benzer�
belgelerde asgar� puan altındak� küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. L�sans dereces�yle doktora programına
başvuranların l�sans mezun�yet not ortalamalarının 4 üzer�nden en az 3 veya muad�l� b�r puana sah�p olmaları gerek�r.
Yüksek l�sans dereces�yle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra
b�l�m sınavı, l�sans ve/veya yüksek l�sans mezun�yet not ortalaması sonucu değerlend�r�l�r. Güzel Sanatlar Fakültes� ve
Konservatuvarın enst�tülerdek� anab�l�m/anasanat dallarına başvurularda, �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı
Başkanlığının öner�s� �le Enst�tü Yönet�m Kurulu bel�rl� b�r karar almamışsa ALES puanı şartı aranmaz. Yurt dışından
alınmış d�plomaların denkl�ğ� YÖK Başkanlığı denkl�k esaslarına uygun olarak kabul ed�l�r. YÖK’ten alınan denkl�k
belges�n�n aslı veya onaylı örneğ�n�n sunulması gerek�r.

ç) Doktora programlarına başvuran 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 yeterl�l�k puanı veya bu puan
muad�l� b�r puan almış olmaları gerek�r. Anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le
aranacak asgar� yabancı d�l yeterl�k puanı artırılab�l�r.

d) Doktora programlarına alınacak öğrenc�lerde aranacak ek koşullar anab�l�m/anasanat dallarının öner�ler�
doğrultusunda �lg�l� enst�tü yönet�m kurullarınca karara bağlanır.

e) Adaylar, �landa bel�rt�len son başvuru tar�h�ne kadar ALES belgeler�n�, yabancı d�l sınav sonuç belgeler�n�,
l�sans ve/veya yüksek l�sans d�plomalarını, l�sans ve/veya yüksek l�sans transkr�ptler�n� ve �landa �sten�len d�ğer
belgeler�n� enst�tü tarafından, elektron�k ortamda veya matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enst�tü
müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

f) Müracaat ed�len programlara başvuran adaylardan b�l�m sınavına alınacak adayların sayısı enst�tü yönet�m
kurulu tarafından bel�rlen�r ve Ün�vers�te/enst�tü �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

g) Enst�tü yönet�m kurulu, �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının öner�s�n� de d�kkate alarak her
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı veya b�l�m/sanat dalı �ç�n üç as�l ve �k� yedek üyeden oluşan değerlend�rme jür�s� seçer.
Jür�, adayların b�l�msel düzeyler�n� ölçer. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jür� tarafından b�l�m sınavı
veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar �ç�n
100 tam not üzer�nden, b�l�m sınavı veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı
notu bel�rlen�r.

(5) Doktora programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n başarı durumları aşağıdak� şek�lde bel�rlen�r:
a) Yazılı b�l�m sınavı yapılmaması hal�nde; ALES puanının %50’s�n�n, yüksek l�sans mezun�yet not

ortalamasının %30’unun ve yabancı d�l puanının %20’s�n�n toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tesp�t ed�l�r.
Bu yöntemle 100 üzer�nden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dah�l�nde
aday kes�n kayıt hakkı kazanır.

b) Yazılı b�l�m sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması hal�nde; sınavdan en az 50 puan
alınması kaydıyla ALES puanının %50’s�n�n, yüksek l�sans mezun�yet not ortalamasının %20’s�n�n, b�l�m sınavının
veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavının %20’s�n�n ve yabancı d�l puanının
%10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tesp�t ed�l�r. ALES puan şartı aranmayan programlarda �se yüksek
l�sans mezun�yet not ortalamasının %50’s� �le b�l�m sınavının %40’ının ve yabancı d�l puanının %10’unun toplamının
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alınmasıyla başarı puanı tesp�t ed�l�r. Bu yöntemlerle 100 üzer�nden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan
başlanarak sıralanır ve kontenjan dah�l�nde aday kes�n kayıt hakkı kazanır.

(6) Sanatta yeterl�k programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterl�k programlarına; yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılarak güz ve/veya bahar

yarıyılları başında öğrenc� alınır.
b) Sanatta yeterl�k çalışmasına başvurab�lmek �ç�n adayların b�r l�sans veya yüksek l�sans d�plomasına sah�p

olmaları ve Konservatuvar programları �le Güzel Sanatlar Fakültes�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul
eden programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarına başvurular har�c�nde, ALES’�n sözel kısmından en
az 65, l�sans d�plomasıyla başvuranlardan en az 80 standart tam puana veya Graduate Record Exam�nat�on (GRE)
veya Graduate Management Adm�ss�on Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer b�r puana sah�p olmaları
gerek�r. L�sans dereces�yle sanatta yeterl�k programına başvuranların, l�sans mezun�yet not ortalamalarının 4 üzer�nden
en az 3 veya muad�l� b�r puana sah�p olmaları gerek�r. Anasanat dalı başkanlığının öner�s� �le enst�tü yönet�m
kurulunca karara bağlanarak aranacak asgar� ALES puanı, yüksek l�sans dereces� �le başvuranlar �ç�n 55’e kadar
düşürüleb�l�r. Yüksek l�sans dereces�yle sanatta yeterl�k programına başvuracak olanların sanatta yeterl�k
programlarına kabulünde, ALES puanının yanı sıra, l�sans ve/veya yüksek l�sans mezun�yet not ortalaması �le
uygulama/portfolyo �ncelemes� sonucu da değerlend�r�l�r. Yurt dışından alınmış d�plomaların denkl�ğ� YÖK Başkanlığı
denkl�k esaslarına uygun olarak kabul ed�l�r. YÖK’ten alınan denkl�k belges�n�n aslı veya onaylı örneğ�n�n sunulması
gerek�r.

c) Sanatta yeterl�k programına başvuran 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 puan veya bu puan
muad�l� b�r puan almış olmaları gerek�r. Anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le
aranacak asgar� yabancı d�l yeterl�k puanı artırılab�l�r.

ç) Sanatta yeterl�k programlarına alınacak öğrenc�lerde aranacak ek koşullar anasanat dallarının öner�ler�
doğrultusunda �lg�l� enst�tü yönet�m kurullarınca karara bağlanır.

d) Adaylar �landa bel�rt�len son başvuru tar�h�ne kadar ALES belgeler�n�, yabancı d�l sınav sonuç belgeler�n�,
l�sans ve/veya yüksek l�sans d�plomalarını, l�sans ve/veya yüksek l�sans transkr�ptler�n� ve �landa �sten�len d�ğer
belgeler�n� enst�tü tarafından, elektron�k ortamda veya matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enst�tü
müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

e) Müracaat ed�len programlara başvuran adaylardan b�l�m sınavına alınacak adayların sayısı enst�tü yönet�m
kurulu tarafından bel�rlen�r ve Ün�vers�te/enst�tü �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

f) Enst�tü yönet�m kurulu, �lg�l� anasanat dalı başkanlığının öner�s�n� de d�kkate alarak her
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı veya b�l�m/sanat dalı �ç�n üç as�l ve �k� yedek üyeden oluşan değerlend�rme jür�s� seçer.
Jür�, adayların b�l�msel düzeyler�n� ölçer. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jür� tarafından b�l�m sınavı
veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar �ç�n
100 tam not üzer�nden, b�l�m sınavı veya sanat �çer�kl� programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı
notu bel�rlen�r.

(7) Sanatta yeterl�k programlarına öğrenc� kabulüne �l�şk�n başarı durumları şu şek�lde bel�rlen�r:
a) ALES puanı şartı aranan programlarda ALES’�n %50’s�n�n, l�sans ve/veya yüksek l�sans mezun�yet not

ortalamasının %20’s�n�n, yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo �ncelemes� sonucunun %20’s�n�n ve yabancı d�l
puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tesp�t ed�l�r.

b) ALES puanı şartı aranmayan programlarda l�sans ve/veya yüksek l�sans mezun�yet not ortalamasının
%50’s�n�n, yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo �ncelemes� sonucunun %40’ının ve yabancı d�l puanının %10’unun
toplamının alınmasıyla başarı puanı tesp�t ed�l�r.

c) Bu yöntemlerle 100 üzer�nden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve
kontenjan dah�l�nde aday kes�n kayıt hakkı kazanır.

(8) Yabancı uyruklu adayların kabulüne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Türk�ye �le aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Cumhur�yetler� �le Türk ve akraba

topluluklardan gelen yabancı uyruklu yüksek l�sans ve doktora adaylarının başvuruları, l�sans ve yüksek l�sans
kademeler�nde okudukları dersler ve başarı notları �le referans mektupları, varsa d�ğer k�ş�sel b�lg� ve belgeler�
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca değerlend�r�l�p enst�tü yönet�m kurulunca karara bağlanır.

b) Türkçe öğret�m yapılan l�sansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması hal�nde, bunlardan yurt
�ç�ndek� veya yurt dışındak� herhang� b�r yükseköğret�m kurumunda öğret�m d�l� Türkçe olan b�r l�sans veya l�sansüstü
programdan mezun olan ya da Yunus Emre Enst�tüsü veya Yükseköğret�m Kurulu tarafından onaylanan Türkçe
öğret�m merkezler�nden b�r� tarafından yapılan Türkçe yeterl�k sınavından en az C1 veya denk puan aldığını gösteren
resm� belgeye sah�p olan yabancı uyruklu adaylar; yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarına devam
etme hakkı kazanırlar. Bu belgeye sah�p olmayan yabancı uyruklu adaylar, Türkçe öğrenmek �ç�n b�r yıl �z�nl�
sayılırlar. B�r yıl �ç�nde aynı usulle yapılacak Türkçe sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek
l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarına kayıt haklarını kaybederler.



7.11.2022 11:55 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/11/20221106-5.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/11/20221106-5.htm 5/16

c) Yabancı d�lde öğret�m yapan anab�l�m/anasanat dallarına başvuran yabancı uyruklu adayların, o öğret�m
d�l�nde YÖK tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l
sınavlarından b�r�nden anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� üzer�ne enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le bel�rlenen
yeterl� puanı almış olmaları gerek�r.

ç) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar �ç�n ALES şartı aranmaz.
B�l�msel hazırlık programı
MADDE 6- (1) Yüksek l�sans ve doktora programlarına kabul ed�len öğrenc�lerden l�sans veya yüksek l�sans

dereces�n� kabul ed�ld�kler� yüksek l�sans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar �le l�sans veya
yüksek l�sans dereces�n� kabul ed�ld�kler� yükseköğret�m kurumu dışındak� yükseköğret�m kurumlarından almış olan
öğrenc�ler �ç�n eks�kl�kler�n� g�dermek amacıyla b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m
kurulunun onayı �le b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2) B�l�msel hazırlık programının süres� en çok �k� yarıyıldır. Süre herhang� b�r nedenle uzatılamaz ve bu
programda geç�r�len süre l�sansüstü öğret�m süres�ne dah�l ed�lmez.

(3) Kes�n kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n, b�l�msel hazırlık programına devamına ve programda hang�
dersler� almaları gerekt�ğ�ne b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� �le enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r.
Programdak� yüksek l�sans öğrenc�s� b�l�msel hazırlık dersler�n� l�sans; doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�s� �se l�sans
ve/veya yüksek l�sans dersler�nden alır. B�l�msel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, �lg�l� l�sansüstü
programını tamamlamak �ç�n gerekl� görülen dersler�n ve kred� yükünün yer�ne geçemez. B�l�msel hazırlık dersler�
l�sansüstü programın not ortalamasında değerlend�r�lmez. Ancak b�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc� b�l�msel
hazırlık dersler�n�n yanı sıra �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı
�le l�sansüstü programa yönel�k dersler de alab�l�r. Alınan l�sansüstü programa yönel�k dersler kred� yükünden sayılır
ve not ortalamasında değerlend�r�l�r.

(4) B�l�msel hazırlık programında alınan derslerden başarılı olamayan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(5) B�l�msel hazırlık programındak� öğrenc�ler, l�sansüstü öğret�mdek� d�ğer öğrenc�lerle aynı haklara

sah�pt�rler ve Senatonun l�sansüstü öğrenc�ler hakkında aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüdürler.
(6) B�l�msel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, �steğ� hal�nde enst�tü müdürlüğünce;

b�l�msel hazırlık programında aldığı dersler� ve başarı durumunu göster�r b�r belge ver�l�r.
Özel öğrenc�l�k
MADDE 7- (1) B�r yüksek l�sans, doktora ya da sanatta yeterl�k programına kayıtlı olan öğrenc�ler, kayıtlı

oldukları enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının onayı �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarındak� l�sansüstü
derslere özel öğrenc� olarak başvuruda bulunab�l�rler. L�sansüstü derslere kabul ed�len öğrenc�ler�n özel öğrenc� olarak
aldıkları ve başarılı oldukları dersler�n muaf�yet �şlemler� kayıtlı oldukları enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenc�l�ğe kabul; öğrenc�n�n enst�tü müdürlüğüne başvurusu, �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının görüşü üzer�ne enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.

(3) Özel öğrenc�ler devam ett�kler� derslere kayıtlı normal öğrenc�ler�n uyması gereken usul ve esaslara uymak
zorundadırlar.

(4) Dersler�n� başaran öğrenc�lere, �stekler� hal�nde enst�tü müdürlüğünce; aldıkları dersler� ve başarı
durumlarını göster�r b�r belge ver�l�r.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 8- (1) Ün�vers�ten�n l�sansüstü öğret�m programlarında yer alan b�r b�l�m/anab�l�m/anasanat dalında

veya başka b�r yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü öğret�m programında en az b�r yarıyılı tamamlamış olan, en az
dört ders almış ve aldığı dersler�n tamamından başarılı olmuş öğrenc�ler, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının
görüşü ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le l�sansüstü programlara yatay geç�ş yoluyla öğrenc� olarak kabul
ed�leb�l�rler.

(2) Yatay geç�ş müracaatı, her yarıyıl başında enst�tü yönet�m kurulunun bel�rled�ğ� takv�m çerçeves�nde
yapılır. Yatay geç�ş kontenjanları, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enst�tü yönet�m kurulu kararı
�le bel�rlen�r ve Ün�vers�te/enst�tü �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(3) Yatay geç�ş başvuruları, yatay geç�ş� uygun görülen öğrenc�ler�n kabulü ve �nt�bakları,
anab�l�m/anasanat/b�l�m/sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enst�tü yönet�m kurulunca karara bağlanır. Yatay
geç�ş başvurusunda bulunan öğrenc�den, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalında en son �lan ed�len l�sansüstü öğrenc� kabul
şartları aranır.

(4) Yatay geç�şle b�r programa kaydolan öğrenc�n�n azam� süres� hesaplanırken daha önce kayıtlı olduğu
programda geç�rd�ğ� süre de d�kkate alınır.

(5) Tez aşamasındak� öğrenc�lerden, azam� süren�n tamamlanmasına tezl� yüksek l�sansta üç yarıyıldan,
doktorada dört yarıyıldan daha az süres� kalmış olanlar yatay geç�ş taleb�nde bulunamazlar.

(6) Ün�vers�ten�n enst�tüler� bünyes�nde b�r tezs�z yüksek l�sans programına devam edenlerden dersler�n�n
tamamından başarılı olanlar, tezl� yüksek l�sans programı �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş olan asgar� şartları yer�ne
get�rmeler� kaydıyla, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le bel�rlenen
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kontenjan dah�l�nde tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� aldıkları anab�l�m/anasanat dalında tezl� yüksek l�sans programına
yatay geç�ş yapab�l�rler. Tezl� yüksek l�sansa kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n tezs�z yüksek l�sans programında
aldıkları dersler, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek
l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılır ve gerekl� görülürse bu öğrenc�lere fazladan ders aldırılab�l�r. Tezs�z
yüksek l�sans programlarından tezl� yüksek l�sans programlarına geç�ş �ç�n �lan, enst�tü yönet�m kurulunca bel�rlenen
tar�hlerde yapılır.

(7) Tezs�z yüksek l�sanstan tezl� yüksek l�sans programına geçen öğrenc�ler�n �nt�bakları Senatoca bel�rlenen
esaslara göre b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le yapılır.

(8) Doktora/sanatta yeterl�k programına l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc�, en az 21 kred�l�k ders
yükümlülüğünü ve sem�ner�n� başarı �le tamamlamış olması ve enst�tüde aynı programın tezl� yüksek l�sansının
bulunması kaydıyla b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le söz
konusu programa yatay geç�ş yapab�l�r.

(9) Ün�vers�ten�n öğret�m elamanı kadrosunda olup başka b�r yükseköğret�m kurumunda l�sansüstü öğret�m
gören öğrenc�ler, �lg�l� l�sansüstü programın bulunması şartıyla, öğrenc�n�n taleb�, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının uygun görüşü ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le yatay geç�ş koşulları aranmaksızın söz konusu
programa yatay geç�ş yapab�l�rler.

Kontenjanların bel�rlenmes� ve �lanı
MADDE 9- (1) Ün�vers�te, enst�tüler�n açtıkları l�sansüstü programların adlarını, kontenjanlarını, başvuru �ç�n

gerekl� belgeler�, son başvuru tar�h�n� ve d�ğer hususları Ün�vers�te/enst�tü �nternet sayfalarından duyurur. Söz konusu
�lan, her yarıyıl başında öğrenc� almak üzere de ver�leb�l�r.

(2) 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 programları �ç�n öğret�m üyes� başına düşen danışmanlık sayısı en fazla 14, tezs�z yüksek l�sans programları
�ç�n �se tezl� yüksek l�sans ve doktora programları har�ç en fazla 16 öğrenc� düşecek şek�lde b�l�m dalı kurulu öner�s�
ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le bel�rlen�r. Ancak, YÖK �le yapılan protokol dah�l�nde ve Ün�vers�te-sanay� �ş
b�rl�ğ� çerçeves�nde yürütülen l�sansüstü programlar �ç�n bu kontenjan %50’ye kadar artırılab�l�r.

L�sansüstü programlarda kes�n kayıt, dönem kaydı ve kayıt dondurma
MADDE 10- (1) 5 �nc� maddede bel�rt�len g�r�ş sınavlarında başarılı olan ve enst�tü müdürlüğünce yapılan

�landak� asıl aday l�stes�nde yer alan adaylar; �stenen b�lg� ve belgeler�, l�sansüstü öğrenc� alım �lanında ver�len
takv�me uygun olarak enst�tü müdürlüğüne tesl�m ederek kes�n kayıtlarını, şahsen veya noter vekalet� �le yaptırmak
zorundadırlar. Süres� �çer�s�nde kes�n kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenc� olma haklarını kaybederler. Süres� �ç�nde
kaydını yaptırmayan adayların yer�ne yedek l�stedek� adaylar sıra �le davet ed�l�r.

(2) L�sansüstü programlarda kayıtlı öğrenc�ler, akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde enst�tü yönet�m
kurulunun bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde dönem kayıtlarını yen�lemek zorundadırlar.

(3) Akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde ders değ�ş�kl�ğ�, ders ekleme ve ders bırakma �şlemler�
danışman tarafından yapılır.

(4) Dönem kaydı yaptırmayan, varsa katkı payı, ders ücret� veya �k�nc� öğret�m ücret� g�b� mal�
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler�n dönem kaydı yen�lenmez. Bu öğrenc�ler söz konusu dönemde
öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem kaydını yen�lemeyen öğrenc�ler, �lg�l� yarıyılda ders seçemezler; sem�ner, proje, tez konusu öner�s�
veremezler. Yeterl�k sınavından ve tez �zleme kom�tes� raporundan başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler
bel�rt�len programlar �ç�n öngörülen azam� öğren�m süres�n�n hesabında d�kkate alınır.

(6) Enst�tü yönet�m kurulu tarafından; hastalık, doğum, doğal afet, askerl�k h�zmet�, yurt dışı görevlend�rme ve
bunun g�b� eğ�t�m ve öğret�me devamı engelleyen nedenlerle devam edemeyecek öğrenc�ler�n kalan öğren�m süreler�
de d�kkate alınarak tezs�z yüksek l�sansta en fazla b�r, tezl� yüksek l�sansta ve doktorada en fazla �k� yarıyıla kadar
kayıtları dondurulab�l�r. Hastalık �ç�n herhang� b�r resm� yataklı tedav� kurumundan alınacak b�r rapor, ham�lel�k ve
doğum �ç�n resm� kurumlardan alınacak durumu göster�r b�r belge, doğal afetler ve benzer� durumlarda �se yöre mülk�
�dar� am�r�n�n gerekçel� resm� yazısı �le belgelend�r�lmes� ve bunların enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�lmes�
gerekl�d�r. Kayıt dondurma süres� öğren�m süres�ne dah�l ed�lmez. Kayıt dondurma �ç�n �lg�l� yarıyıl başından �t�baren
en geç b�r ay �ç�nde enst�tüye müracaat ed�lmes� gerek�r.

(7) Afet ve salgınlarda tez aşamasındak� l�sansüstü eğ�t�m öğrenc�ler�ne talepler� hal�nde b�r dönem, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda b�r dönem daha olmak üzere en fazla �k� dönem ek süre
ver�leb�l�r, ver�len bu ek süreler azam� süreden sayılmaz.

İnt�bak ve ders saydırma
MADDE 11- (1) Daha önce aldıkları l�sansüstü dersler� veya d�ğer faal�yetler�/uygulamaları saydırmak �steyen

öğrenc�ler�n kes�n kayıt sırasında enst�tüye müracaat etmeler� hal�nde kabul ed�ld�kler� programa �nt�bakları Senatoca
bel�rlenen esaslara göre b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le
yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�me İl�şk�n Genel Esaslar
L�sansüstü programların kapsamı
MADDE 12- (1) Ün�vers�tede yürütülen l�sansüstü programlar; yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k

çalışmasından oluşur.
(2) Yüksek l�sans programı, tezl� veya tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r.
(3) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�mde de yürütüleb�l�r.
(4) Doktora programları yurt �ç� ve yurt dışı entegre doktora programları şekl�nde de düzenleneb�l�r. Bu

programların uygulama usul ve esasları, Senatonun tekl�f�, Öğret�m Üyes� ve Araştırıcı Yet�şt�rme Kurulunun görüşü
üzer�ne YÖK tarafından bel�rlen�r.

Dersler, devam, sınavlar ve başarı notu
MADDE 13- (1) B�r ders�n AKTS değer�, ders�n başarıyla tamamlanab�lmes� �ç�n öğrenc�n�n yapması gereken

çalışmaların tümünden; teor�k dersler, uygulama, sem�ner, b�reysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları,
proje, stajlar ve benzer� dersler� �fade eden değerler�n toplamından oluşur.

(2) B�l�msel araştırma tekn�kler� �le araştırma ve yayın et�ğ� konularını �çeren herhang� b�r ders�n l�sansüstü
öğret�m sırasında b�r kez alınması zorunludur. Öğrenc�n�n yüksek l�sans programında bu konuları �çeren b�r ders�
alması durumunda, doktora programında bu �çer�kte b�r ders alması zorunlu değ�ld�r.

(3) Öğrenc�, danışmanı ve b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le
yurt �ç� yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan l�sansüstü derslerden en fazla �k� ders seç�m� yapab�l�r.
Ün�vers�te enst�tüler�nde ver�lmekte olan dersler herhang� b�r kısıtlamaya tab� değ�ld�r. Doktora ve sanatta yeterl�k
programlarına l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �se b�r�nc� cümlede bel�rt�len şek�lde en fazla dört ders
seçeb�l�r. Bu kapsamda alınan dersler öğrenc�n�n ders yükünden sayılır. D�ğer ün�vers�teler�n l�sansüstü öğret�m
öğrenc�ler�, talepler� durumunda �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enst�tü yönet�m
kurulunun onayı �le enst�tüde okutulmakta olan dersler� alab�l�rler.

(4) Öğrenc�ler�n sınavlara g�reb�lmeler� �ç�n teor�k dersler�n %70’�ne, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının
%80’�ne devam etm�ş olmaları gerek�r. Devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

(5) Sağlık raporları da dah�l devam zorunluluğunu yer�ne get�remeyen öğrenc�ler, devamsız olarak �şlem görür
ve o dersten başarısız sayılırlar.

(6) Akadem�k takv�me göre her ders �ç�n her yarıyılda b�r genel sınav yapılır. Başarısız olan öğrenc�lere b�r ek
genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak �ç�n tezl� ve tezs�z yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n 100 tam puan üzer�nden
en az 70, doktora öğrenc�ler�n�n 75 puan almaları şarttır. B�l�msel hazırlık, uzmanlık alanı ders� ve sem�ner �se
“başarılı” ya da “başarısız” şekl�nde değerlend�r�l�r.

(7) Genel ve ek genel sınavlar �ç�n mazeret sınavı yapılmaz. Sınav sonuçları, öğret�m elemanları tarafından
sınavların b�t�ş�nden �t�baren en geç beş gün �çer�s�nde öğrenc� b�lg� s�stem�ne g�r�l�r ve sınav evrakları �dareye tesl�m
ed�l�r.

(8) Aldığı derslerden başarısız olan öğrenc�, aynı ders� tekrar alab�leceğ� g�b� danışmanının ve
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulunun kabulüyle, ders�n bulunduğu yarıyıl
d�kkate alınmaksızın başka b�r ders de seçeb�l�r.

(9) Danışmanlar, Senato tarafından bel�rlenecek esaslar dah�l�nde haftada en fazla sek�z saat olacak şek�lde
“uzmanlık alanı” ders� açarlar. Öğrenc�, her yarıyıl kend� danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı ders�ne kayıt
yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı ders�, enst�tü yönet�m kurulunca danışmanın atandığı tar�hte başlar ve enst�tü
yönet�m kurulunun, öğrenc�n�n mezun�yet�ne ya da �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�ne karar verd�ğ� tar�he kadar devam eder. Bu
ders yarıyıl ve yaz tat�ller�nde de devam eder. Uzmanlık alanı ders� teor�k olup kred�den sayılmaz; ancak, AKTS
hesabında d�kkate alınır. Bu ders� alan öğrenc�n�n durumu her yarıyıl sonunda danışman tarafından “başarılı” veya
“başarısız” olarak değerlend�r�l�r.

(10) Öğrenc�lere, masrafları kend�ler�ne a�t olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun sürel� eğ�t�m veya
uygulama �mkânları, ün�vers�ten�n/enst�tünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğ�t�m yürüttüğü veya öğrenc�n�n k�ş�sel
g�r�ş�mler� sonucu bulduğu yurtdışı yükseköğret�m kurumlarından sağlanab�l�r. Bu eğ�t�m veya uygulamaların,
öğrenc�n�n Enst�tüdek� eğ�t�m programının b�r parçası olarak değerlend�r�leb�lmes� �ç�n, öğrenc� yurt dışına çıkmadan
önce, �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararı gerek�r. Yurt
dışında geç�r�lecek süre, bu Yönetmel�kte bel�rt�len öğret�m süreler�nden sayılır ve yurt dışındak� eğ�t�m ve
uygulamalarda da, Enst�tü tarafından bel�rlenen başarı koşulları aranır. Yurt dışındak� eğ�t�m�n not ve kred�
eşdeğerl�ğ�, �lg�l� yükseköğret�m kurumundan gönder�lecek belgelere göre, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalının görüşü
alınarak Enst�tü Yönet�m Kurulunca karara bağlanır.

Tez ve proje yazım d�l�
MADDE 14- (1) Tez ve proje yazım d�l� Türkçed�r. Yabancı d�lde öğret�m yapılan ve yabancı d�ller anab�l�m

dalına bağlı programlarda; öğrenc�n�n �stemes�, danışmanın uygun görmes� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le tez
öner�s� ve tez, YÖK tarafından kabul ed�lm�ş olan yabancı d�llerde de yazılab�l�r. Yabancı d�lde yazılmış olan tezler�n
yazımına �l�şk�n hükümler enst�tü yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Tezl� Yüksek L�sans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 15- (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı; öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yöntemler�n�

kullanarak b�lg�lere er�şme, b�lg�y� derleme, değerlend�rme ve yorumlama yeteneğ�n� kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezl� yüksek l�sans programı toplam 24 kred�den az olmamak koşuluyla en az 8 ders, b�r sem�ner ders�,

uzmanlık alanı ders� ve tez çalışmasından oluşur. Sem�ner ders�, uzmanlık alanı ders� ve tez çalışması kred�s�zd�r. Tezl�
yüksek l�sans programı b�r eğ�t�m-öğret�m yılı toplam 60 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla uzmanlık alanı
ders�, sem�ner ders�, alınan d�ğer dersler ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kred�s�nden oluşur.

Süre
MADDE 16- (1) Tezl� yüksek l�sans programının süres� b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç, kayıt olunan

programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıl olup azam� tamamlama süres� altı yarıyıldır.

(2) Yüksek l�sans ders dönem�, �nt�bak durumu har�ç olmak üzere �k� yarıyıldan az olamaz.
(3) Tezl� yüksek l�sans programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler�n ve sem�ner ders�n�n başarıyla tamamlanmasına

yönel�k azam� süre dört yarıyıldır. Bu süre �ç�nde kred�l� dersler�n� ve sem�ner�n� başarıyla tamamlayamayan
öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Tezl� yüksek l�sans programında kred�l� dersler�n� ve sem�ner ders�n� başarıyla tamamlayan, ancak tez
çalışmasını azam� altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Danışman atanması ve görev�
MADDE 17- (1) Enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı veya b�l�m/sanat dalı başkanlığı b�l�m/anab�l�m/anasanat

dalı kurul kararı �le her öğrenc� �ç�n b�r danışman bel�rler ve enst�tüye b�ld�r�r. Danışman atanması enst�tü yönet�m
kurulu kararıyla kes�nleş�r. Danışman, öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. Zorunlu durumlarda b�l�m dalı dışında çalışma
alanına uygun b�r anab�l�m dalından danışman ataması yapılab�l�r. Bu �şlem�n gerçekleşmes� �ç�n
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı kurul kararını enst�tüye öner�r. Bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması
hal�nde Senatonun bel�rled�ğ� �lkeler çerçeves�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından başka b�r yükseköğret�m
kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla danışman gerekt�rd�ğ�
durumlarda �k�nc� danışman, en geç tez çalışmasının başladığı �lk dönem sonuna kadar atanır. Atanacak �k�nc�
danışman, Ün�vers�te kadrosu dışından da bel�rleneb�l�r. B�r öğrenc� ders dönem�n�n b�t�m�ne kadar herhang� b�r
gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve mevcut danışmanın onayı gerekmeden aynı b�l�m dalından b�r başka
öğret�m üyes�n� yen� danışman olarak terc�h etme hakkına sah�pt�r. Öğrenc�n�n veya danışmanın tez aşamasında
danışman değ�ş�kl�ğ� �ç�n gerekçel� başvuruları �lg�l� b�l�m/anab�l�m dalına yapılır. Danışman değ�ş�kl�ğ� talepler�
b�l�m/anab�l�m kurul öner�s� �le Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) Danışman, öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce alacağı dersler� bel�rlemek, öğren�m durumunu sürekl� �zlemek,
öğrenc�n�n tez çalışmasını yönetmek ve yönlend�rmek, gerekt�ğ�nde �dare �le �l�şk�ler�nde aracılık yapmak �le
yükümlüdür.

(3) Danışman; enst�tü yönet�m kurulunca atandığı tar�hten �t�baren her yarıyıl ve yaz dönem�nde, danışmanı
olduğu öğrenc�ler �ç�n, tüm d�ğer akadem�k ve �dar� yük ve görevler�ne ek olarak uzmanlık alanı adlı b�r ders açar.

(4) B�r öğrenc�n�n danışmanı, danışmanın veya öğrenc�n�n gerekçel� başvurusu üzer�ne değ�şt�r�leb�l�r.
Herhang� b�r sebeple danışmansız kalan öğrenc�lere �lk defa danışman atanması �ç�n tak�p ed�len süreç uygulanarak
yen� b�r danışman atanır.

(5) Bu Yönetmel�k hükümler� gereğ� danışmanlık görevler�n� mazerets�z yer�ne get�rmeyen öğret�m üyes�ne
enst�tü yönet�m kurulu kararı �le yen� danışmanlık görev� ver�lmeyeb�l�r.

Tez konusu öner�s�
MADDE 18- (1) Danışman, danışmanı olduğu öğrenc�n�n tez konusu öner�s�n� öğrenc�n�n b�l�msel araştırma

ve et�k ders� de dah�l olmak üzere en az 8 dersten başarılı olması koşuluyla �k�nc� yarıyılın b�t�m�nden �t�baren en geç
dördüncü yarıyılın sonuna kadar, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı onayı �le enst�tüye gönder�r. Tez konusu
enst�tü yönet�m kurulu onayı �le kes�nleş�r. Bu süre sonunda tez konusu kes�nleşmeyen öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Tez konusu, danışmanın tekl�f�, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enst�tü yönet�m
kurulunun kararı �le değ�şt�r�leb�l�r. Tez konusu değ�ş�kl�ğ�ne g�d�lmes�nden dolayı ek süre ver�lmez.

Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması
MADDE 19- (1) Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n akadem�k yayın �sten�p �stenmeyeceğ� ve �stenmes�

hal�nde akadem�k yayının n�tel�ğ�, enst�tü kurulunun kararı �le bel�rlen�r.
(2) Tezl� yüksek l�sans programında tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n� enst�tü tarafından bel�rlenen

yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazar ve danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğunu
ve savunulab�l�r olduğunu yazılı olarak bel�rten görüşünü, alınan benzerl�k raporunu, tez jür� öner�s�n� ve tez�n b�r
nüshasını basılı ve elektron�k ortamda b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.
Benzerl�k raporundak� ver�lerde b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde karar ver�lmek üzere tez, enst�tü yönet�m kuruluna
gönder�l�r.
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(3) Yüksek l�sans tez jür�s�, danışman ve b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m
kurulu onayı �le atanır. Jür�, b�r� öğrenc�n�n danışmanı ve en az b�r� Ün�vers�te dışından olmak üzere üç veya beş
öğret�m üyes�nden oluşur. Jür�n�n üç k�ş�den oluşması durumunda �k�nc� danışman jür� üyes� olamaz.

(4) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararında bel�rt�len tar�hte toplanarak
öğrenc�y� tez savunma sınavına alır. 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.

(5) Tez savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�ye, mazeret�n� göster�r belge �le
b�rl�kte mazeret�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren b�r hafta �ç�nde başvurması hal�nde b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le en geç b�r ay �ç�nde yapılmak üzere yen�den tez sınav
hakkı ver�l�r.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Bu karar enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len
öğrenc�n�n en geç üç ay �ç�nde düzeltmeler� yaparak tez�n� enst�tüye tesl�m etmes� ve aynı jür� önünde yen�den
savunması gerek�r. Bu amaçla b�r�nc� savunma sınavında tak�p ed�len süreç yen�den uygulanır. Süres� �ç�nde tez�n�
enst�tüye tesl�m etmeyen öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

(7) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(8) Tez� redded�len öğrenc�ye talepte bulunması hal�nde, tezs�z yüksek l�sans programı �ç�n gerekl� kred� yükü,

proje yazımı ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olması kaydıyla tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.
(9) Yüksek l�sans tez� savunma tar�h� tez öner�s�n�n kabul tar�h�nden sonra �k� ders dönem� veya sek�z aydan

daha az olamaz.
Tezl� yüksek l�sans d�ploması
MADDE 20- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek l�sans

tez�n�n b�r nüshasını basılı olarak ve elektron�k ortamda 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� tezl� yüksek l�sans d�ploması almaya hak kazanır. Enst�tü
yönet�m kurulu, öğrenc�n�n taleb� üzer�ne tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne
get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve
azam� süres�n�n dolması hal�nde �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür�s� tarafından �mzalı nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(3) 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.
(4) 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 Başkanlığına gönder�l�r.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezs�z Yüksek L�sans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 21- (1) Tezs�z yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�ye meslek� konularda b�lg� kazandırarak

mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göstermekt�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programı b�r öğret�m dönem� toplam 30 kred�den ve 90 AKTS kred�s�nden az

olmamak kaydıyla en az on ders �le dönem projes� ders�nden oluşur. Öğrenc�, dönem projes� ders�n�n alındığı yarıyılda
dönem projes� ders�ne kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem
projes� ders� kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.

(3) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en fazla üçü, l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması kaydıyla, l�sans
dersler�nden seç�leb�l�r.

Danışman atanması ve görev�
MADDE 22- (1) Enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n �lk yarıyılın başında doktora

unvanına sah�p b�r öğret�m üyes�n� enst�tüye öner�r. Danışman atanması enst�tü yönet�m kurulu onayı �le kes�nleş�r.
(2) Öğrenc�n�n danışmanı, öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce alacağı dersler� bel�rlemek, öğren�m durumunu

sürekl� �zlemek, öğrenc�n�n dönem projes�n� yönetmek ve yönlend�rmek, gerekt�ğ�nde �dare �le �l�şk�ler�nde aracılık
yapmak �le yükümlüdür.

(3) 17 nc� madden�n dördüncü ve beş�nc� fıkralarındak� hükümler tezs�z yüksek l�sans danışmanı �ç�n de
geçerl�d�r.

Süre
MADDE 23- (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 fazla üç yarıyıldır. Bu süren�n sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
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Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE 24- (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.
(3) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenler, �lg�l� tezl� yüksek l�sans programı �ç�n en son �lan ed�len

l�sansüstü öğrenc� kabul şartlarını yer�ne get�rmeler� kaydıyla, tezl� yüksek l�sans programına kontenjan dah�l�nde
geç�ş yapab�l�rler. Bu öğrenc�ler hakkında 8 �nc� madden�n altıncı ve yed�nc� fıkraları hükümler�ne göre �nt�bak yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 25- (1) Doktora programının amacı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve

der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� adımları bel�rleme yeteneğ�
kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n aşağıda bel�rt�len n�tel�klerden en az b�r�n� yer�ne
get�rmes� gerek�r:

a) B�l�me yen�l�k get�rme.
b) Yen� b�r b�l�msel yöntem gel�şt�rme.
c) B�l�nen b�r yöntem� yen� b�r alana uygulama.
(2) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam 24 kred�den ve b�r

eğ�t�m-öğret�m yılı toplam 60 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, uzmanlık alanı ders�, sem�ner
ders�, yeterl�k sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. L�sans dereces� �le kabul
ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n de en az 48 kred�l�k 16 ders, uzmanlık alanı ders�, sem�ner ders�, yeterl�k sınavı, tez çalışması,
yayın ve b�ld�r� olmak üzere en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

Süre
MADDE 26- (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 ders dönem�, �nt�bak durumu har�ç olmak üzere, yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n �k�
yarıyıldan; l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n üç yarıyıldan az olamaz.

(3) Doktora programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler�n� ve sem�ner ders�n� 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� ve sem�ner�n� başarıyla tamamlayamayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Doktora programında kred�l� dersler�n�, sem�ner ders�n� ve yeterl�ğ� başarıyla tamamlayan; ancak tez
çalışmasını, doktora programına tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n azam� on �k�, l�sans dereces� �le
kabul ed�lenler �ç�n azam� on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Danışman atanması ve görev�
MADDE 27- (1) Enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı veya b�l�m/sanat dalı başkanlığı �lk yarıyılın başında

öğrenc�ler�n terc�hler�n� ve �lg�l� öğret�m üyeler�n�n görüşler�n� d�kkate alarak her öğrenc� �ç�n b�r danışman bel�rler ve
bunu �lg�l� b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı enst�tüye yazıyla öner�r. Danışman öner�s� enst�tü yönet�m kurulu
kararıyla kes�nleş�r. Danışman, öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. D�ş hek�ml�ğ�, eczacılık, tıp ve veter�ner fakülteler�
anab�l�m dalları har�ç doktora programlarında öğret�m üyeler�n�n tez yöneteb�lmes� �ç�n, başarıyla tamamlanmış en az
b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş olması gerek�r. Bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde
Senatonun bel�rled�ğ� �lkeler çerçeves�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından başka b�r yükseköğret�m kurumundan
öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla danışman gerekt�rd�ğ� durumlarda
atanacak �k�nc� danışman, Ün�vers�te kadrosu dışından da en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.

(2) 17 nc� madden�n �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarındak� hükümler doktora danışmanı �ç�n de
geçerl�d�r.

Yeterl�k sınavı
MADDE 28- (1) Yeterl�k sınavının amacı, öğrenc�n�n alanıyla �lg�l� temel b�lg�lere ve doktora çalışmasıyla

�lg�l� konularda der�nl�ğe sah�p olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterl�k sınavları, Ek�m-Kasım ve Mart-N�san aylarında olmak üzere yılda �k� dönemde enst�tü yönet�m

kurulunun bel�rleyeceğ� tar�hlerde yapılır.
(3) Ders aşamasını ve sem�ner� tamamlayan ve enst�tü yönet�m kurulunun bel�rleyeceğ� d�ğer koşulları yer�ne

get�ren öğrenc�ler yeterl�k sınavına g�reb�l�rler. Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın,
l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc� en geç yed�nc� yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.
Bel�rt�len sürelerde yeterl�k sınavına g�rmeyen öğrenc�n�n doktora programı �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Sağlık raporu neden�yle
yeterl�k sınavına g�remeyen öğrenc�ler �se b�r sonrak� dönemde yeterl�k sınavına g�rerler.
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(4) Yeterl�k sınavları, enst�tü b�l�m/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. Sınav jür�s�, en az �k�s�
Ün�vers�te dışından olmak üzere, danışman dah�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda �lg�l� yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden
oluşur. 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) Yeterl�k sınavı, yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Doktora yeterl�k sınav jür�s�, 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, b�l�m/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 bölüm/bölümlerden b�r sonrak� yarıyılda tekrar
sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenc�n�n doktora programı �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(7) Yeterl�k sınavı jür�s�, yeterl�k sınavını başaran b�r öğrenc�n�n, ders yükünü tamamlamış olsa b�le, toplam
kred� m�ktarının üçte b�r�n� geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını �steyeb�l�r. Öğrenc�, yeterl�k sınav
jür�s�n�n öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla bel�rlenecek dersler� başarmak zorundadır.

(8) L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş ve en az yed� ders�n� başarı �le tamamlamış b�r öğrenc�, öğren�m� devam
ederken aynı programın yüksek l�sans programına geçeb�l�r. D�s�pl�n suçu neden�yle �l�ş�ğ� kes�lenler har�ç olmak
üzere enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�len öğrenc�ler de �l�ş�kler�n�n kes�ld�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde başvurmak şartı �le
aynı programın yüksek l�sans programına geçeb�l�r.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 29- (1) Yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n enst�tü b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı

başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes�, b�r� danışman olmak üzere üç öğret�m üyes�nden oluşur. İk� üyen�n b�r� �lg�l�

b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı �ç�nden, d�ğer� �se öncel�kl� olarak b�r başka yükseköğret�m kurumundan veya Ün�vers�te
�ç�ndek� başka b�r b�l�m/anab�l�m/anasanat dalından seç�l�r. Tez �zleme kom�tes� üyeler�n�n uzmanlık alanlarının
bel�rlenm�ş olan tez konusu �le uyumlu olmasına d�kkat ed�l�r. İk�nc� danışman kom�te toplantılarına �zley�c� olarak
katılab�l�r. Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde, danışmanın gerekçel� görüşü alınarak �lg�l�
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le üyelerde değ�ş�kl�k
yapılab�l�r.

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

Tez konusu öner�s� savunması
MADDE 30- (1) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde, yapacağı

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

(2) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul veya redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Bu
karar, b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez konusu öner�s� savunmasını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye
tutanakla b�ld�r�l�r.

(3) Tez konusu öner�s� redded�len öğrenc�, yen� b�r danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sah�pt�r.
Danışman ve tez konusu değ�şmes� durumunda tez �zleme kom�tes� yen�den oluşturulur. 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
konusu öner�s� savunmasına alınır. Tez konusu öner�s� bu savunmada da redded�len veya tez konusu öner�s�n�
bel�rt�len sürede sunmayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Tez konusu öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes�, tez sonuçlanıncaya kadar, Ocak-Haz�ran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında b�rer defa olmak üzere yılda en az �k� kez toplanır. Öğrenc�, toplantı tar�h�nden en
az b�r ay önce kom�te üyeler�ne yazılı b�r rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özet� ve b�r sonrak�
dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�ne sunduğu rapor, kom�te tarafından başarılı
veya başarısız olarak bel�rlen�r. Bel�rt�len süreler �çer�s�nde raporunu hazırlayıp tez �zleme kom�tes� üyeler� huzurunda
sunmayan öğrenc� başarısız sayılır. Üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrenc�n�n program �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(5) Tez konusu öner�s� savunmasına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın b�r�nc� fıkrada bel�rt�len sürede g�rmeyen
öğrenc�, üçüncü fıkrada bel�rt�len tez konusu öner�s� redded�len öğrenc�ye �l�şk�n hükümlere tab�d�r.

Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 31- (1) Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n tez konusu öner�s� raporu har�ç en az üç tez �zleme

kom�tes� raporu sunulması gerek�r. Doktora programında tez hazırlama süres� üç yarıyıldan az olamaz.
(2) Öğrenc�n�n, doktora programına kayıt olduğu tar�hten sonra olmak üzere, �sm�n�n ve ün�vers�te �sm�n�n

olduğu b�l�msel makales�n�n Senato tarafından kabul ed�len ulusal/uluslararası �ndekslerce taranan derg�lerde
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yayımlanmış olması doktora tez savunmasına g�rme şartı olarak aranır. Henüz yayımlanmamış ancak DOI numarası
alınmış eserler �le erken görünüm (Onl�ne F�rst) aşamasındak� eserler de yayımlanmış g�b� kabul ed�l�r.

(3) Doktora programında tez çalışmasını tamamlayan ve �k�nc� fıkradak� şartı sağlayan öğrenc�, tez�n� enst�tü
tarafından bel�rlenen yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazar ve danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n yazım
kurallarına uygunluğunu ve savunulab�l�r olduğunu yazılı olarak bel�rten görüşünü, �k�nc� fıkradak� şartı sağladığını
göster�r belgey�, alınan benzerl�k raporunu, tez jür� öner�s�n� ve tez�n b�r nüshasını basılı ve elektron�k ortamda
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r. Benzerl�k raporundak� ver�lerde b�r
�nt�hal�n tesp�t� hal�nde karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

(4) Doktora tez jür�s�, danışman ve b�l�m/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 dah�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
�lg�l� yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden oluşur. Ayrıca
�k�nc� danışman oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(5) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararında bel�rt�len tar�hte toplanarak
öğrenc�y� tez savunma sınavına alır. 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.

(6) Tez savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�ye, mazeret�n� göster�r belge �le
b�rl�kte mazeret�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren b�r hafta �ç�nde başvurması hal�nde b�l�m/anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le en geç b�r ay �ç�nde yapılmak üzere yen�den sınav hakkı
ver�l�r.

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

(8) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�n�n en geç altı ay �ç�nde düzeltmeler� yaparak tez�n� enst�tüye
tesl�m etmes� ve aynı jür� önünde yen�den savunması gerek�r. Bu amaçla b�r�nc� savunma sınavında tak�p ed�len süreç
yen�den uygulanır. Süres� �ç�nde tez�n� enst�tüye tesl�m etmeyen öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(10) 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 programı �ç�n
gerekl� kred� yükü, proje yazımı 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.

Doktora d�ploması
MADDE 32- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tez�n�n b�r nüshasını basılı olarak ve elektron�k ortamda tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l�
enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden uygun bulunan öğrenc� doktora d�ploması almaya hak kazanır. Enst�tü
yönet�m kurulu öğrenc�n�n taleb� üzer�ne tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen
öğrenc�, koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam�
süres�n�n dolması hal�nde öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r. Mezun�yet tar�h�; tez�n, sınav jür�s� tarafından �mzalı nüshasının
enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(2) Doktora d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalındak� programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) 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 enst�tü tarafından YÖK Başkanlığına gönder�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33- (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 tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam 21 kred�den

ve b�r öğret�m dönem� toplam 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. L�sans dereces� �le kabul
ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n de en az 42 kred�l�k 14 ders, uygulamalar �le tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

Süre
MADDE 34- (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
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dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sek�z yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on �k� yarıyıl,
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterl�k ders dönem�, �nt�bak durumu har�ç olmak üzere, �k� yarıyıldan; l�sans dereces� �le kabul
ed�lenler �ç�n üç yarıyıldan az olamaz.

(3) Sanatta yeterl�k programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler�n� ve uygulamalarını 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� ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(4) Kred�l� dersler�n� ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan; ancak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l
g�b� çalışmalarını tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n azam� on �k�, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler
�ç�n azam� on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Danışman atanması ve görev�
MADDE 35- (1) Enst�tü anasanat dalı veya sanat dalı başkanlığı �lk yarıyılın başında öğrenc�ler�n terc�hler�n�

ve �lg�l� öğret�m üyeler�n�n görüşler�n� d�kkate alarak her öğrenc� �ç�n b�r danışman bel�rler ve enst�tüye yazıyla öner�r.
Danışman öner�s� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r. Sanatta yeterl�k programlarında tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� çalışmaların yönet�leb�lmes� �ç�n, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez�
yönetm�ş olması gerek�r. Danışman, öğret�m üyeler� veya yeterl� sayıda öğret�m üyes� yoksa �lg�l� dalda doktora
yapmış öğret�m görevl�ler� arasından da seç�leb�l�r. Bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� veya doktora yapmış
öğret�m görevl�s� bulunmaması hal�nde Senatonun bel�rled�ğ� �lkeler çerçeves�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından
başka b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. Sanatta yeterl�k çalışmasının
n�tel�ğ�n�n b�rden fazla danışman gerekt�rd�ğ� durumlarda atanacak �k�nc� danışman, doktora/sanatta yeterl�k
dereces�ne sah�p Ün�vers�te kadrosu dışından k�ş�lerden de olab�l�r.

(2) Danışman, öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce alacağı dersler� ve uygulamayı bel�rlemek, öğren�m durumunu
sürekl� �zlemek, öğrenc�n�n tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalarını yönetmek ve yönlend�rmek,
gerekt�ğ�nde �dare �le �l�şk�ler�nde aracılık yapmak �le yükümlüdür.

(3) 17 nc� madden�n dördüncü ve beş�nc� fıkralarındak� hükümler sanatta yeterl�k danışmanı �ç�n de geçerl�d�r.
(4) Anasanat dalı başkanlığı, öğrenc�n�n danışmanı �le b�rl�kte bel�rleyeceğ� tez, serg�, proje, res�tal, konser,

tems�l g�b� çalışmaların konusunu ve başlığını enst�tüye öner�r, bu öner� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.
Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
MADDE 36- (1) Öğrenc�n�n, sanatta yeterl�k programına kayıt olduğu tar�hten sonra olmak üzere, �sm�n�n

olduğu karma sanatsal etk�nl�ğe katılmış olması, en az b�r b�l�msel makales�n�n ulusal/uluslararası hakeml� derg�lerde
yayımlanmış/yayıma kabul ed�lm�ş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam met�n
olarak yayımlanmış en az b�r b�ld�r�s�n�n olması sanatta yeterl�k tez savunmasına g�rme şartı olarak aranır.

(2) Sanatta yeterl�k programında çalışmasını tamamlayan ve b�r�nc� fıkradak� şartı sağlayan öğrenc�, serg�,
proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metn�, enst�tü tarafından bel�rlenen yazım
kurallarına uygun b�ç�mde yazar ve danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğunu ve
savunulab�l�r olduğunu yazılı olarak bel�rten görüşünü, b�r�nc� fıkradak� şartı sağladığını göster�r belgey�, alınan
benzerl�k raporunu, sanatta yeterl�k jür� öner�s�n� ve tez�n b�r nüshasını basılı ve elektron�k ortamda anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r. Benzerl�k raporundak� ver�lerde b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde karar
ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

(3) 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 dah�l beş k�ş�den oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda �lg�l� yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jür� altı k�ş�den oluşur. Ayrıca �k�nc� danışman oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(4) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n veya metn�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararında bel�rt�len tar�hte toplanarak öğrenc�y� savunma
sınavına alır. Savunma sınavı, sanatta yeterl�k çalışmasının sunumu ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Savunma sınavı öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına
açık olarak gerçekleşt�r�l�r.

(5) Savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�ye, mazeret�n� göster�r belge �le b�rl�kte
mazeret�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren b�r hafta �ç�nde başvurması hal�nde anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü
yönet�m kurulunun onayı �le en geç b�r ay �ç�nde yapılmak üzere yen�den sınav hakkı ver�l�r.

(6) Savunma sınavının 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. Bu
karar, anasanat dalı başkanlığınca savunma sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(7) Sanatta yeterl�k çalışması hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�n�n, en geç altı ay �ç�nde gerekl�
düzeltmeler� yaparak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k çalışmasını enst�tüye tesl�m etmes� ve
aynı jür� önünde yen�den savunması gerek�r. Bu amaçla b�r�nc� savunma sınavında tak�p ed�len süreç yen�den
uygulanır.
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(8) Sanatta yeterl�k çalışması başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(9) L�sans dereces� �le sanatta yeterl�k programına başvurmuş öğrenc�lerden, kred�l� dersler�n� ve/veya azam�

süres� �ç�nde tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k çalışmasını tamamlayamayanlara veya sanatta
yeterl�k tez�nde başarılı olamayanlara tezs�z yüksek l�sans programı �ç�n gerekl� kred� yükü, proje yazımı 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.

Sanatta yeterl�k d�ploması
MADDE 37- (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterl�k

tez�n�n b�r nüshasını basılı olarak ve elektron�k ortamda tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l�
enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden uygun bulunan öğrenc� sanatta yeterl�k d�ploması almaya hak kazanır.
Enst�tü yönet�m kurulu öğrenc�n�n taleb� üzer�ne tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne
get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve
azam� süres�n�n dolması hal�nde öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Mezun�yet tar�h�; tez�n, sınav jür�s� tarafından �mzalı nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(3) Sanatta yeterl�k çalışmasında başarılı olan öğrenc�ye, d�ğer koşulları da sağlaması kaydıyla YÖK

tarafından onaylanan sanat dalının özell�ğ�ne göre alanı bel�rleyen b�r d�ploma ver�l�r.
(4) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde sanatta yeterl�k tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel

araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK Başkanlığına gönder�l�r.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak L�sansüstü Programlar
Amaç ve kapsam
MADDE 38- (1) Bu programların amacı; l�sansüstü öğret�m enst�tüler�n�n anab�l�m/ anasanat dallarının ulusal

ve uluslararası kapsama dah�l yükseköğret�m kurumları ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapılarak ortak programlar tes�s
etmek, �k� kuruluşun akadem�k �şb�rl�ğ�n� ve etk�leş�m�n� sağlamak ve programa katılan öğrenc�ler�n ulusal ve
uluslararası rekabete açık, g�r�ş�mc� b�reyler olarak yet�şmeler�n� sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması
MADDE 39- (1) Ortak programlar hakkında, 22/2/2007 tar�hl� ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt�ç�ndek� Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m
Programları Tes�s� Hakkında Yönetmel�k ve 6/10/2016 tar�hl� ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m Programlarına Da�r
Yönetmel�k hükümler� �le enst�tü, Senato ve YÖK’ün onayı �le uygulamaya konulan ve Ün�vers�ten�n kend� özel
koşullarını bel�rten ortak protokol hükümler� uygulanır.

(2) Ortak programlar yüksek l�sans ve doktora olmak üzere her �k� düzeyde açılab�l�r.
(3) Ortak programa yönel�k kontenjanlar, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalları tarafından bel�rlen�r ve bağlı

oldukları enst�tüler tarafından �lan ed�l�r.
Öğrenc� kabulü
MADDE 40- (1) Ortak programa kabul ed�lecek l�sansüstü öğrenc�ler�n her �k� kurum/kuruluşun asgar� kabul

koşullarını sağlamaları gerek�r.
(2) Uluslararası ortak programlara kabul ed�lecek öğrenc�ler�n, başvurularında İng�l�zce, Fransızca ve

Almancanın en az b�r�nden yeterl�k belges�ne sah�p olmaları gerek�r. D�l sev�yes�n� tesp�t eden TOEFL g�b�
uluslararası b�r d�l sınavı �le bu sınavda alınması gerekl� asgar� puan protokolde bel�rt�l�r.

(3) Uluslararası ortak programa Türk�ye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenc�ler�n kabulünde aranacak
koşullar ortak program protokolünde bel�rt�l�r.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul ed�len öğrenc�ler, yabancı ülkede eğ�t�m görmek �ç�n o ülken�n v�ze
uygulamaları çerçeves�nde v�ze almakla yükümlüdür. V�ze başvurularında, ortak program yürüten kurumların program
koord�natörler� öğrenc�lere yardımcı olur.

Ortak programlarda öğret�m ücret�
MADDE 41- (1) Uluslararası ortak l�sansüstü programlara kabul ed�len Türk öğrenc�lerden alınacak katkı

payları, Cumhurbaşkanı tarafından bel�rlenen Devlet ün�vers�teler�ndek� öğrenc�lerden alınacak yurt �ç� öğret�m
ücret�n�n beş katı, Türk�ye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenc�ler �ç�n sek�z katından fazla olmamak üzere
Ün�vers�ten�n öner�s� �le YÖK tarafından bel�rlen�r. Uluslararası ortak programa dah�l öğrenc�n�n öğret�m katkı
payının öğren�m süres� �çer�s�nde hang� kuruma ödeneceğ� ortak protokolde bel�rt�l�r.

(2) Ulusal ortak l�sansüstü programlarda öğret�m ücret� �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre alınır, uygulanır.
Öğret�m ücret� �k� eş�t taks�tte öden�r. İlk taks�t öğret�m yılı başında kayıt sırasında, �k�nc� taks�t �se �k�nc� dönem�n
başında kayıt yen�len�rken öden�r.

Ortak programlarda öğret�m
MADDE 42- (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak l�sansüstü programlarda öğret�me yönel�k hususlar, YÖK �le

her �k� ün�vers�ten�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne aykırı olmayacak şek�lde önceden protokolde yer alır.
(2) Uluslararası ortak programa dah�l öğrenc� �ç�n her �k� kurumdan ayrı ayrı olmak üzere �k� danışman

öğret�m üyes� atanır.
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(3) Uluslararası ortak yüksek l�sans ve doktora programlarının süre ve toplam kred�s�, Türk�ye Yükseköğret�m
Yeterl�l�kler Çerçeves�nde bel�rlenen süre ve kred�den daha az olmaz. Ortak programın, �lg�l� ün�vers�telerde
geç�r�lecek asgar� süreler� ve bu süreler�n geç�r�leceğ� dönemler �le toplam süre, protokolde bel�rt�l�r. Toplam öğret�m
süres�n�n en az 1/3’ünün kurumlardan b�r�nde gerçekleşt�r�lmes� zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul ed�len öğrenc�ler, her yarıyıl 30 AKTS kred�s� almak zorundadır.
Tez�n sonuçlandırılması
MADDE 43- (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının kurumlardan b�r�nde yapılması gerek�r. Ancak

sınav esnasında, varsa her �k� danışmanın jür�de yer alması zorunludur.
(2) Tez�n yazımı, jür� oluşumu, tez savunma sınavının şekl� ve benzer� konular �le akadem�k başarısızlık ve

başka b�r nedenle ortak programın fesh� hal�nde yapılacak �şlemlerle �lg�l� hususlar protokolde bel�rt�l�r.
(3) Uluslararası ortak programda her �k� ün�vers�ten�n akadem�k gerekler�n� başarı �le yer�ne get�ren b�r

öğrenc�ye, her �k� ün�vers�teden b�r tane olmak üzere �k� ayrı d�ploma veya her �k� ün�vers�ten�n ortak hazırladığı tek
b�r d�ploma ver�l�r. D�plomalarda yer alacak �bareler protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrenc�ler, ç�ft veya ortak d�plomaya yönel�k uluslararası ortak programın her �k� ün�vers�tedek� akadem�k
gerekler�n� yer�ne get�rmeden d�plomalardan herhang� b�r�n� almaya hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak l�sansüstü programlarda her �k� kurumun akadem�k gerekler�n� başarı �le yer�ne get�ren b�r
öğrenc�ye �k� ün�vers�ten�n ortak hazırladığı tek b�r d�ploma ver�l�r.

İz�n ve d�s�pl�n
MADDE 44- (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenc�ye her �k� tarafın mutabakatı �le b�r

yarıyıl veya b�r akadem�k yıl �z�n ver�leb�l�r. İz�nde geçen süre azam� öğret�m süres�nden sayılmaz. Öğren�m süres�
boyunca kullanılacak toplam �z�n süres�, normal öğret�m süres�n�n yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenc�ler, d�s�pl�n yönünden 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne tab�d�r.

Yatay geç�ş
MADDE 45- (1) B�r uluslararası ortak programa kabul ed�lm�ş olmak, öğrenc�ye, Türk�ye’dek� veya d�ğer

ülkedek� ün�vers�ten�n b�r başka programına veya ç�ft d�plomaya yönel�k d�ğer programlarına yatay geç�ş hakkı
vermez. B�r uluslararası ortak programdan başka b�r programa veya başka b�r programdan uluslararası ortak programa
yatay geç�ş, taraf kurumların yatay geç�şle �lg�l� mevzuatına uygun şek�lde yapılır.

Programların �zlenmes�, denet�m� ve müfredatı
MADDE 46- (1) Uluslararası ortak programın �zlenmes� ve denetlenmes�nde �lg�l� enst�tü yetk�l�d�r.
(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, sem�ner, staj ve tez g�b�

etk�nl�kler�n tanımları ve kred�ler� �le programı yürüten ün�vers�teler arasındak� bölüşümü, �k� ün�vers�ten�n
�mzalayacağı protokolde bel�rt�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer ün�vers�teler�n araştırma görevl�ler�n� yet�şt�rme
MADDE 47- (1) Ün�vers�tede yüksek l�sans ve doktora yapan araştırma görevl�ler�n�n tez projeler�, b�l�msel

araştırma projeler� bütçes�nden ve/veya bu amaca özel olarak tahs�s ed�lm�ş projelerden desteklen�r.
(2) Bu araştırma görevl�ler� �le �lg�l� �şlemler; 23/5/1997 tar�hl� ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

B�r Ün�vers�te Adına B�r D�ğer Ün�vers�tede L�sansüstü Eğ�t�m Gören Araştırma Görevl�ler� Hakkında Yönetmel�k ve
�lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

Tebl�gat
MADDE 48- (1) Öğrenc�ye her türlü tebl�gat, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne

göre öğrenc�n�n resm� kayıtlarda yer alan posta adres�ne veya öğrenc�ye Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta/beyan
ed�len e-posta adres�ne gönder�lerek veya öğrenc� otomasyon s�stem�ne kayıt ed�lmek suret�yle yapılır.

(2) Öğrenc�, Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta/beyan ed�len e-posta adres�ne gönder�len �let�ler� ve
öğrenc� otomasyon s�stem�ne yapılan kayıtları �zlemekle yükümlüdür. Öğrenc� otomasyon s�stem�ne yapılan kayıtlar
öğrenc�ye tebl�ğ yer�ne geçer.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tar�hl� ve 29690 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� �le 3/3/1983 tar�hl� ve 17976 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan L�sans Üstü Eğ�t�m-Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lât ve İşley�ş Yönetmel�ğ� hükümler� �le YÖK
ve Senato kararları uygulanır.

D�ğer hükümler
MADDE 50- (1) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt

yaptırılamaz ve devam ed�lemez.
(2) YÖK tarafından açılmasına �z�n ver�len l�sansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu �l dışında

sürdürülemez.
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(3) Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsünde bu Yönetmel�kte geçen “anab�l�m dalı” �fades� “b�l�m dalı” olarak d�kkate
alınarak; b�l�m dalı başkanları, bu Yönetmel�k �le anab�l�m dalı başkanlarına ver�lm�ş olan görevler� enst�tü
bakımından yer�ne get�r�r.

(4) Kadrosu aynı �s�ml� anab�l�m/anasanat dalında bulunan öğret�m üyeler� anab�l�m/anasanat dalının
l�sansüstü eğ�t�m programının b�l�m/sanat dalı kuruluna üyed�r.

(5) B�r öğret�m üyes� farklı �s�ml� veya d�s�pl�nler arası l�sansüstü programlarda asgar� öğret�m üyes� olarak yer
alsa da sadece b�r b�l�m/sanat dalı kurulunun üyes� olab�l�r.

(6) Öğret�m üyes� kadrosunun bulunduğu anab�l�m/anasanat dalının l�sansüstü eğ�t�m programının dışındak�
l�sansüstü eğ�t�m programlarında da b�l�m/sanat dalı kurulu üyes� olab�l�r.

(7) L�sansüstü programlarda kayıtlı öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m süreçler� kapsamında yapacakları araştırma,
yayın, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme tekn�kler� kullanılarak katılımcılardan ver�
toplanmasını gerekt�ren n�tel ya da n�cel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmada, �nsan ve hayvanların
(materyal/ver�ler dah�l) deneysel ya da d�ğer b�l�msel amaçlarla kullanılmasında, �nsanlar üzer�nde yapılan kl�n�k
araştırmalarda, hayvanlar üzer�nde yapılan araştırmalarda, retrospekt�f çalışmalarda et�k kurul onayı alınması
zorunludur. Et�k kurul başvuru ve onay sürec� Senato tarafından bel�rlenen esaslara gore yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 51- (1) 4/7/2020 tar�hl� ve 31175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmett�n Erbakan

Ün�vers�tes� L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 14/11/2016 tar�h�nden önce aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıtlı olan

öğrenc�ler hakkında 50 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenc�ler

doktora programlarına başvurab�l�r.
İst�sna
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 31 �nc� madden�n �k�nc� ve 36 ncı madden�n b�r�nc� fıkraları 2014-2015 eğ�t�m-

öğret�m yılı bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenc�lere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 52- (1) Bu Yönetmel�k 2022-2023 eğ�t�m-öğret�m yılı başından geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde

yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 53- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


