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YÖNETMELİK
Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂nden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n amacı; Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂ne bağlı enst⨀㤂tülerde yürütülen l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m
öğret⨀㤂m ve sınavlar ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 esasları düzenlemekt⨀㤂r.
(2) Bu Yönetmel⨀㤂k; Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂ne bağlı enst⨀㤂tülerde yürütülen tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans ve tezs⨀㤂z yüksek
l⨀㤂sans, doktora/sanatta yeterl⨀㤂k programlarından oluşan l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ⨀㤂le b⨀㤂l⨀㤂msel araştırma ve uygulama
faal⨀㤂yetler⨀㤂ne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n hükümler⨀㤂 kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k, 4/11/1981 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 2547 sayılı Yükseköğret⨀㤂m Kanununun 14 üncü
maddes⨀㤂ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂kte geçen;
a) AKTS (ECTS) Kred⨀㤂s⨀㤂: Avrupa Kred⨀㤂 Transfer S⨀㤂stem⨀㤂 kapsamında kazanılan, b⨀㤂r kred⨀㤂s⨀㤂 2530 saatl⨀㤂k
çalışma yüküne karşılık gelen ve programlarda b⨀㤂r yarıyılda 30, b⨀㤂r yılda da 60 olan kred⨀㤂ler⨀㤂,
b) ALES: Akadem⨀㤂k Personel ve L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂m⨀㤂 G⨀㤂r⨀㤂ş Sınavını,
c) Anab⨀㤂l⨀㤂m Dalı: 3/3/1983 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂mÖğret⨀㤂m
Enst⨀㤂tüler⨀㤂n⨀㤂n Teşk⨀㤂lât ve İşley⨀㤂ş Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂n 5 ⨀㤂nc⨀㤂 maddes⨀㤂nde Enst⨀㤂tü ⨀㤂ç⨀㤂n tanımlanan ve Enst⨀㤂tüde eğ⨀㤂t⨀㤂m programı
bulunan anab⨀㤂l⨀㤂m dalını,
ç) Anab⨀㤂l⨀㤂m Dalı Akadem⨀㤂k Kurulu: Enst⨀㤂tüde eğ⨀㤂t⨀㤂m programları açılmasına ⨀㤂z⨀㤂n ver⨀㤂lm⨀㤂ş olan anab⨀㤂l⨀㤂m, b⨀㤂l⨀㤂m
dalı başkanlarından ve l⨀㤂sansüstü düzeyde ders veren/uzmanlık alan ders⨀㤂 açmış olan öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂nden oluşan
kurulunu,
d) Anab⨀㤂l⨀㤂m Dalı Başkanı: L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂mÖğret⨀㤂m Enst⨀㤂tüler⨀㤂n⨀㤂n Teşk⨀㤂lât ve İşley⨀㤂ş Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂n 5 ⨀㤂nc⨀㤂
maddes⨀㤂nde anab⨀㤂l⨀㤂m dalı ⨀㤂ç⨀㤂n tanımlanan anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanını,
e) B⨀㤂l⨀㤂m Dalı: 28/3/1983 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 2809 sayılı Yükseköğret⨀㤂m Kurumları Teşk⨀㤂latı Kanununun 3 üncü maddes⨀㤂
uyarınca Yükseköğret⨀㤂m Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senato tarafından açılmasına karar ver⨀㤂len b⨀㤂l⨀㤂m dallarını,
f) B⨀㤂l⨀㤂m Dalı Başkanı: Kom⨀㤂te, jür⨀㤂 karar ve raporlarını Enst⨀㤂tüye b⨀㤂ld⨀㤂ren ve l⨀㤂sansüstü düzeydek⨀㤂 eğ⨀㤂t⨀㤂m
öğret⨀㤂m⨀㤂n ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 mevzuat hükümler⨀㤂ne uygun olarak yürütülmes⨀㤂nden Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan b⨀㤂l⨀㤂m dalı
başkanını,
g) Danışman: Enst⨀㤂tüde kayıtlı öğrenc⨀㤂ye ders ve tez çalışması dönemler⨀㤂nde rehberl⨀㤂k etmek üzere Enst⨀㤂tü
Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından atanan öğret⨀㤂m elemanını,
ğ) Enst⨀㤂tü: Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂ne bağlı Fen B⨀㤂l⨀㤂mler⨀㤂 ve Sosyal B⨀㤂l⨀㤂mler Enst⨀㤂tüler⨀㤂n⨀㤂,
h) Enst⨀㤂tü Kurulu (EK): İlg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü Kurulunu,

ı) Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu (EYK): İlg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunu,
⨀㤂) KPDS: Kamu Personel⨀㤂 Yabancı D⨀㤂l B⨀㤂lg⨀㤂s⨀㤂 Sev⨀㤂ye Tesp⨀㤂t Sınavını,
j) Kred⨀㤂: B⨀㤂r l⨀㤂sansüstü ders⨀㤂n yarıyıl kred⨀㤂 değer⨀㤂 olup; b⨀㤂r yarıyıl devam eden b⨀㤂r ders⨀㤂n haftalık ders saat⨀㤂n⨀㤂n
tamamının karşılığının sayısal ağırlık b⨀㤂r⨀㤂m⨀㤂n⨀㤂,
k) Rektörlük: Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂 Rektörlüğünü,
l) Senato: Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂 Senatosunu,
m) Tez: Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans, doktora/sanatta yeterl⨀㤂k eğ⨀㤂t⨀㤂m⨀㤂n⨀㤂n amacına yönel⨀㤂k olarak hazırlanan b⨀㤂l⨀㤂msel b⨀㤂r
çalışmayı,
n) ÜDS: Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul Yabancı D⨀㤂l Sınavını,
o) Ün⨀㤂vers⨀㤂te: Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂n⨀㤂,
⨀㤂fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂mÖğret⨀㤂me İl⨀㤂şk⨀㤂n Esaslar
L⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m programlarının kapsamı
MADDE 4 – (1) L⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m programları; yüksek l⨀㤂sans, doktora ve sanatta yeterl⨀㤂k programlarından
oluşur. L⨀㤂sansüstü programlar Enst⨀㤂tü anab⨀㤂l⨀㤂m dalları ⨀㤂le aynı adı taşır. Bu anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dallarının alt dallarına a⨀㤂t
programlar Enst⨀㤂tüde b⨀㤂l⨀㤂m/sanat dalı olarak ⨀㤂fade ed⨀㤂l⨀㤂r. Ayrıca, Rektörün öner⨀㤂s⨀㤂 ve Yükseköğret⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le
Enst⨀㤂tüde anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dallarından farklı ad taşıyan b⨀㤂r l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m programı da açılab⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Yüksek l⨀㤂sans programı; yurt ⨀㤂ç⨀㤂 veya yurt dışı b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumundan l⨀㤂sans d⨀㤂ploması veya buna
eşdeğer b⨀㤂r derece almış olanların, bel⨀㤂rl⨀㤂 b⨀㤂l⨀㤂m/sanat alanlarında uzmanlaşmaları, doktora/sanatta yeterl⨀㤂k düzey⨀㤂ne
hazırlanmaları veya özel b⨀㤂lg⨀㤂 ve uygulama yetenekler⨀㤂n⨀㤂 gel⨀㤂şt⨀㤂rmeler⨀㤂 amacıyla yapacakları, eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m,
b⨀㤂l⨀㤂msel/sanatsal araştırma ve uygulama etk⨀㤂nl⨀㤂kler⨀㤂n⨀㤂 kapsayan b⨀㤂r programdır. Yüksek l⨀㤂sans programı, tezl⨀㤂 ve tezs⨀㤂z
olmak üzere ⨀㤂k⨀㤂 şek⨀㤂lde yürütüleb⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Doktora/sanatta yeterl⨀㤂k programı; yurt ⨀㤂ç⨀㤂 veya yurt dışı b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumundan l⨀㤂sans veya yüksek
l⨀㤂sans d⨀㤂plomasına, hazırlık sınıfları har⨀㤂ç en az on yarıyıl sürel⨀㤂 tıp, d⨀㤂ş hek⨀㤂ml⨀㤂ğ⨀㤂 ve veter⨀㤂ner fakülteler⨀㤂 d⨀㤂plomasına,
eczacılık ve fen fakültes⨀㤂 l⨀㤂sans veya yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂ne veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b⨀㤂r
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk⨀㤂s⨀㤂ne sah⨀㤂p olanların başvurab⨀㤂leceğ⨀㤂, eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m, b⨀㤂l⨀㤂msel/sanatsal
araştırma ve uygulama etk⨀㤂nl⨀㤂kler⨀㤂n⨀㤂 kapsayan b⨀㤂r programdır.
L⨀㤂sansüstü programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enst⨀㤂tü, Yükseköğret⨀㤂m Kurulunca onaylanan dallarda ve düzeylerde l⨀㤂sansüstü programlar
yürütür. İlg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı akadem⨀㤂k kurulu kararı, Enst⨀㤂tü Kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂, Senatonun uygun görüşü ve
Yükseköğret⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le Enst⨀㤂tüde yen⨀㤂 programlar açılab⨀㤂l⨀㤂r.
(2) L⨀㤂sansüstü programların düzenlen⨀㤂p yürütülmes⨀㤂nde anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ayrıca
öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n ders seç⨀㤂m⨀㤂 ve değ⨀㤂ş⨀㤂k alanlarda uzmanlaşmalarına da ⨀㤂mkân sağlanır.
(3) Anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı akadem⨀㤂k kurullarınca öner⨀㤂len programlar veya değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂k öner⨀㤂ler⨀㤂 Enst⨀㤂tü Kurulunca
onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu ayrıca d⨀㤂ğer yükseköğret⨀㤂m/araştırma
kurum ve kuruluşları ⨀㤂le ⨀㤂şb⨀㤂rl⨀㤂ğ⨀㤂 yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ⨀㤂le karar vereb⨀㤂l⨀㤂r.
(4) Eğ⨀㤂t⨀㤂m ve öğret⨀㤂m yarıyıl esasına göre düzenlen⨀㤂r. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya
da yaz dönem⨀㤂 düzenlen⨀㤂p açılab⨀㤂l⨀㤂r. Bunların süres⨀㤂 ve şekl⨀㤂, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 kurulların öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Senato tarafından karara
bağlanır.
(5) Ortak l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m ve öğret⨀㤂m programları çerçeves⨀㤂nde yürütülen l⨀㤂sansüstü programlarda ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 mevzuat

hükümler⨀㤂 uygulanır.
Öğret⨀㤂m d⨀㤂l⨀㤂
MADDE 6 – (1) Enst⨀㤂tüde dersler Türkçe olarak ver⨀㤂l⨀㤂r. Ancak, anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı akadem⨀㤂k kurul ve
Enst⨀㤂tü Kurulunun tekl⨀㤂f⨀㤂, Senatonun onayı ⨀㤂le bel⨀㤂rl⨀㤂 b⨀㤂r l⨀㤂sansüstü programda yer alan dersler, uygulamalar ve sınavlar
tamamen veya kısmen yabancı d⨀㤂lde yapılab⨀㤂l⨀㤂r. Tezler ve bunlara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n raporlar Türkçe yazılır. Ancak ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 akadem⨀㤂k
kurulun öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le tezler ve bunlara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n raporlar yabancı b⨀㤂r d⨀㤂lde de yazılab⨀㤂l⨀㤂r.
Anab⨀㤂l⨀㤂m dalına ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar
MADDE 7 – (1) Anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dallarının; l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m programları, eğ⨀㤂t⨀㤂m hedefler⨀㤂, programlara g⨀㤂r⨀㤂ş
ve mezun⨀㤂yet koşulları, programların ⨀㤂çerd⨀㤂ğ⨀㤂 zorunlu ve seçmel⨀㤂 dersler⨀㤂, bunların kred⨀㤂ler⨀㤂 ve benzer⨀㤂 konulara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n
esaslar, anab⨀㤂l⨀㤂m dalları akadem⨀㤂k kurullarının tekl⨀㤂f⨀㤂, Enst⨀㤂tü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ⨀㤂le her yıl Mayıs
ayında bel⨀㤂rlen⨀㤂r.
L⨀㤂sansüstü programların kontenjanları, başvuru koşulları ve ⨀㤂lanı
MADDE 8 – (1) L⨀㤂sansüstü programlara alınacak öğrenc⨀㤂 kontenjanları ve başvuru koşulları, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı
başkanlığı ve/veya Yükseköğret⨀㤂m Kurulu (YÖK) tarafından program açılmasına ⨀㤂z⨀㤂n ver⨀㤂len b⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının
tekl⨀㤂f⨀㤂, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere
Ün⨀㤂vers⨀㤂te Yönet⨀㤂m Kuruluna sunulur. Enst⨀㤂tünün öğrenc⨀㤂 kabul edeceğ⨀㤂 l⨀㤂sansüstü programları, bu programlara kabul
ed⨀㤂lecek öğrenc⨀㤂 kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru ⨀㤂ç⨀㤂n gerekl⨀㤂 belgeler, başvuru ve sınav tar⨀㤂hler⨀㤂 Rektörlükçe
⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r. Öğrenc⨀㤂 adayından kayıt sırasında, kayıt ⨀㤂ç⨀㤂n ⨀㤂stenen belgeler⨀㤂n aslı veya ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü tarafından onaylı örneğ⨀㤂
kabul ed⨀㤂l⨀㤂r. Adl⨀㤂 s⨀㤂c⨀㤂l belges⨀㤂 ve askerl⨀㤂kle ⨀㤂l⨀㤂ş⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂n bulunup bulunmadığına da⨀㤂r öğrenc⨀㤂 adayının beyanı esas alınır ve
kaydı yapılır.
Dersler⨀㤂n açılması ve ders sorumluları
MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğret⨀㤂m elemanları, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k
kurulunca bel⨀㤂rlenerek, anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının öner⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂le Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunca karara bağlanır ve ⨀㤂lan
ed⨀㤂l⨀㤂r.
(2) L⨀㤂sansüstü düzeydek⨀㤂 dersler, öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂 veya doktoralı öğret⨀㤂m elemanları tarafından ver⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r. İlg⨀㤂l⨀㤂
anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂, Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun tekl⨀㤂f⨀㤂 ve Ün⨀㤂vers⨀㤂te Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı
⨀㤂le Ün⨀㤂vers⨀㤂te dışındak⨀㤂 öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂nce de ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tüde ders açılab⨀㤂l⨀㤂r.
(3) L⨀㤂sansüstü programlarında b⨀㤂r öğret⨀㤂m elemanının b⨀㤂r yarıyılda ne kadar ders açacağına ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m
Kurulu karar ver⨀㤂r. Dönem projes⨀㤂, sem⨀㤂ner çalışması ve uzmanlık alan ders⨀㤂 bu derslerden sayılmaz.
Danışmanlar
MADDE 10 – (1) Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu, l⨀㤂sansüstü programa ⨀㤂lk kayıt yaptıran her öğrenc⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı
akadem⨀㤂k kurul kararı ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda b⨀㤂r danışman görevlend⨀㤂r⨀㤂r. Tez
çalışması n⨀㤂tel⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂n b⨀㤂rden fazla tez danışmanı gerekt⨀㤂rd⨀㤂ğ⨀㤂 durumlarda, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü
Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le ⨀㤂k⨀㤂nc⨀㤂 tez danışmanı da atanab⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görev⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanı tarafından yürütülür.
(3) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans programı ve doktora programı öğrenc⨀㤂ler⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n en geç b⨀㤂r⨀㤂nc⨀㤂 yarıyılın sonuna kadar
danışman atanır.
(4) Tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans programı öğrenc⨀㤂ler⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığınca en geç b⨀㤂r⨀㤂nc⨀㤂
yarıyılın sonuna kadar ders seç⨀㤂m⨀㤂nde ve dönem projes⨀㤂 ders⨀㤂n⨀㤂n yürütülmes⨀㤂nde öğrenc⨀㤂ye yardımcı olacak danışman
öner⨀㤂l⨀㤂r ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunca danışman atanır. Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n dönem projes⨀㤂
ders⨀㤂 açmak zorundadır. Danışmanlık görev⨀㤂 ders yükünden sayılmaz.
(5) Yüksek l⨀㤂sans ve doktora danışmanları, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enst⨀㤂tü
Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le atanır. Doktoralı öğret⨀㤂m elemanları da danışman olarak atanab⨀㤂l⨀㤂r. Zorunlu durumlarda
başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunda çalışan ve bel⨀㤂rlenen koşullara sah⨀㤂p olan b⨀㤂r öğret⨀㤂m üyes⨀㤂 danışman olarak
atanab⨀㤂l⨀㤂r. Gerekl⨀㤂 ⨀㤂z⨀㤂nler⨀㤂 almak koşuluyla emekl⨀㤂 b⨀㤂r öğret⨀㤂m elemanı da danışman olarak atanab⨀㤂l⨀㤂r. Danışmanın öner⨀㤂s⨀㤂

anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun kararıyla d⨀㤂ğer kurum ve kuruluşlarda
görev yapan doktora/sanatta yeterl⨀㤂k unvanına sah⨀㤂p uzmanlar da ⨀㤂k⨀㤂nc⨀㤂 tez danışmanı olarak atanab⨀㤂l⨀㤂r.
(6) Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenc⨀㤂lere uzmanlık alan ders⨀㤂 açmak zorundadır. Uzmanlık alan ders⨀㤂, her
yarıyıl ve yaz tat⨀㤂ller⨀㤂nde de devam eder.
(7) Yurt⨀㤂ç⨀㤂 ve yurtdışındak⨀㤂 ün⨀㤂vers⨀㤂telerle ⨀㤂şb⨀㤂rl⨀㤂ğ⨀㤂 protokoller⨀㤂 veya Yükseköğret⨀㤂m Kurulu öğret⨀㤂m üyes⨀㤂
değ⨀㤂ş⨀㤂m programları kapsamında, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le farklı
ün⨀㤂vers⨀㤂telerden öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂 danışman olarak atanab⨀㤂l⨀㤂r.
(8) Herhang⨀㤂 b⨀㤂r nedenle danışman atanamayan öğrenc⨀㤂ye, Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le b⨀㤂r⨀㤂nc⨀㤂 yarıyıl
sonuna kadar b⨀㤂r danışman atanır.
(9) Danışmanın ⨀㤂z⨀㤂n, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzer⨀㤂 nedenlerle mazeretl⨀㤂 olması hal⨀㤂nde süres⨀㤂nde
onaylanması gereken belgeler ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanınca onaylanır.
(10) Herhang⨀㤂 b⨀㤂r nedenle danışman değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂ğ⨀㤂, danışmanın öner⨀㤂s⨀㤂, anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının uygun
görüşü Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le yapılır. Danışmanlık görev⨀㤂n⨀㤂 yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda
veya altı aydan fazla yurt dışı görevlend⨀㤂rmelerde anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının tekl⨀㤂f⨀㤂 ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 enst⨀㤂tü yönet⨀㤂m
kurulu kararı ⨀㤂le öğrenc⨀㤂ye yen⨀㤂 b⨀㤂r danışman tay⨀㤂n ed⨀㤂l⨀㤂r.
L⨀㤂sansüstü programlara g⨀㤂r⨀㤂ş jür⨀㤂ler⨀㤂
MADDE 11 – (1) L⨀㤂sansüstü g⨀㤂r⨀㤂ş jür⨀㤂ler⨀㤂 aşağıdak⨀㤂 esaslar çerçeves⨀㤂nde bel⨀㤂rlen⨀㤂r:
a) L⨀㤂sansüstü programlar ⨀㤂ç⨀㤂n g⨀㤂r⨀㤂ş jür⨀㤂s⨀㤂 oluşturulur. Jür⨀㤂ler, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 b⨀㤂l⨀㤂m dalı öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂 ve anab⨀㤂l⨀㤂m dalı
öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂 arasından, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le
bel⨀㤂rlenen üç veya beş asıl ve ⨀㤂k⨀㤂 yedek üyeden oluşur.
b) G⨀㤂r⨀㤂ş jür⨀㤂ler⨀㤂, Enst⨀㤂tü Müdürlüğü tarafından bel⨀㤂rlenen tar⨀㤂h, saat ve yerde toplanır. Değerlend⨀㤂rme ve sıralama
⨀㤂şlemler⨀㤂 tamamlanarak jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 tarafından ⨀㤂mzalanmış l⨀㤂ste, tutanak ve adaylara a⨀㤂t başvuru evrakı jür⨀㤂 başkanı
tarafından en geç ⨀㤂k⨀㤂 gün ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne tesl⨀㤂m ed⨀㤂l⨀㤂r. Sonuçlar ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü Müdürlüğü tarafından
⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L⨀㤂sansüstü Programlara Başvuru, Öğrenc⨀㤂 Kabulü ve Kayıtlara İl⨀㤂şk⨀㤂n Esaslar
Başvuru
MADDE 12 – (1) L⨀㤂sansüstü programlara başvuracak adaylar, ⨀㤂landa bel⨀㤂rt⨀㤂len başvuru süres⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂nde ve ⨀㤂stenen
belgelerle b⨀㤂rl⨀㤂kte Enst⨀㤂tüye başvurur.
(2) Tezl⨀㤂 ve tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans programlarına başvurulara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar şunlardır:
a) Başvuracak adayların l⨀㤂sans d⨀㤂plomasına sah⨀㤂p olmaları gerek⨀㤂r. L⨀㤂sans dereces⨀㤂n⨀㤂 yurt dışından almış olan
adayların Yükseköğret⨀㤂m Kurulundan alınacak d⨀㤂ploma denkl⨀㤂k belges⨀㤂ne sah⨀㤂p olmaları gerek⨀㤂r. Farklı alanlarda l⨀㤂sans
öğren⨀㤂m⨀㤂 gören adaylara anab⨀㤂l⨀㤂m dallarınca b⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı uygulanab⨀㤂l⨀㤂r.
b) Adayların son üç yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış
olmaları gerek⨀㤂r. Son beş yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde uluslararası geçerl⨀㤂l⨀㤂ğ⨀㤂 olan Graduate Management Adm⨀㤂ss⨀㤂on Test (GMAT) veya
Graduate Record Exam⨀㤂nat⨀㤂on (GRE) sınavında başarılı olan adayların puanları ALES sınavı yer⨀㤂ne geçerl⨀㤂 sayılab⨀㤂l⨀㤂r.
c) ÜDS veya KPDS’den veya Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından kabul ed⨀㤂len b⨀㤂r d⨀㤂l sınavından alınan puan,
yabancı d⨀㤂l belges⨀㤂n⨀㤂 ⨀㤂braz etmek şartıyla genel başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂ne katkı sağlar. Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından
kabul ed⨀㤂len b⨀㤂r sınavdan alınan yabancı d⨀㤂l puanı ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 kurulun eşdeğerl⨀㤂k tablosu esas alınarak değerlend⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Doktora programlarına başvurulara ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar şunlardır:
a) Başvuracak adayların l⨀㤂sans ve/veya yüksek l⨀㤂sans d⨀㤂plomasına sah⨀㤂p olmaları gerek⨀㤂r. Farklı alanda l⨀㤂sans
veya yüksek l⨀㤂sans öğren⨀㤂m⨀㤂 gören adaylara anab⨀㤂l⨀㤂m dallarınca b⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı uygulanab⨀㤂l⨀㤂r. L⨀㤂sans veya

yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂n⨀㤂 yurt dışından almış olan Türk veya yabancı uyruklu adayların Yükseköğret⨀㤂m Kurulundan
alınacak d⨀㤂ploma denkl⨀㤂k belges⨀㤂ne sah⨀㤂p olması gerek⨀㤂r.
b) Yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂ne sah⨀㤂p olan adaylardan son üç yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 puan alanlar ⨀㤂le l⨀㤂sans d⨀㤂plomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde ALES’ten en az 70 puan
alanlar başvurab⨀㤂l⨀㤂r. Son beş yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde uluslararası geçerl⨀㤂l⨀㤂ğ⨀㤂 olan GMAT veya GRE sınavında başarılı olan adayların
puanları ALES sınavı yer⨀㤂ne geçerl⨀㤂 sayılab⨀㤂l⨀㤂r.
c) L⨀㤂sans d⨀㤂ploması ⨀㤂le doktora programına başvuran adayların mezun⨀㤂yet not ortalaması en az 3.00/4.00 olması
gerek⨀㤂r. 100’lük s⨀㤂stemdek⨀㤂 notların 4’lük s⨀㤂stemdek⨀㤂 karşılıkları Yükseköğret⨀㤂m Kurulu tarafından yayınlanan tabloya
göre yapılır.
ç) Doktora programına müracaat edecek adayların ÜDS veya KPDS’den 55 ve üzer⨀㤂 puan veya
Ün⨀㤂vers⨀㤂telerarası Kurul tarafından kabul ed⨀㤂len b⨀㤂r sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olması şartı aranır.
(4) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans ve doktora programı başvurularında b⨀㤂l⨀㤂msel etk⨀㤂nl⨀㤂k puanı, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu
tarafından bel⨀㤂rlenecek esaslar doğrultusunda hesaplanır.
(5) İlg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı, akadem⨀㤂k kurulunun tekl⨀㤂f⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le asgar⨀㤂
başvuru şartlarından daha yüksek puanlarda bel⨀㤂rleyeb⨀㤂l⨀㤂r.
Genel başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂
MADDE 13 – (1) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sansta başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂ne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar şunlardır:
a) Başvurusu kabul ed⨀㤂len adayların başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂 ALES, l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet not ortalaması, yabancı d⨀㤂l
ve b⨀㤂l⨀㤂msel etk⨀㤂nl⨀㤂k puanları d⨀㤂kkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’⨀㤂n % 50’s⨀㤂, l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet notunun %
30’u, yabancı d⨀㤂l puanının % 10’u ve b⨀㤂l⨀㤂msel etk⨀㤂nl⨀㤂k puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı
notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday bel⨀㤂rleneb⨀㤂l⨀㤂r.
b) Adayların başarılı sayılab⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n genel başarı notunun 100 üzer⨀㤂nden en az 50 olması gerek⨀㤂r.
c) Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayıyla değerlend⨀㤂rme sonucu ⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r. Genel başarı notu aynı olan adaylar ⨀㤂ç⨀㤂n
ALES puanı, eş⨀㤂tl⨀㤂k devam ett⨀㤂ğ⨀㤂 takd⨀㤂rde de l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet not ortalaması d⨀㤂kkate alınarak sıralama yapılır.
(2) Tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sansta başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂ne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar şunlardır:
a) Başvurusu kabul ed⨀㤂len adayların başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂 ALES, l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet not ortalaması ve yabancı d⨀㤂l
puanları d⨀㤂kkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’⨀㤂n % 50’s⨀㤂, l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet notunun % 40’ı, yabancı d⨀㤂l
puanının % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notuna göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday
bel⨀㤂rleneb⨀㤂l⨀㤂r.
b) Adayların başarılı sayılab⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n genel başarı notunun 100 üzer⨀㤂nden en az 50 olması gerek⨀㤂r.
c) Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayıyla değerlend⨀㤂rme sonucu ⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r. Genel başarı notu aynı puana sah⨀㤂p
olan adaylar ⨀㤂ç⨀㤂n ALES puanı, eş⨀㤂tl⨀㤂k devam ett⨀㤂ğ⨀㤂 takd⨀㤂rde de l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet not ortalaması d⨀㤂kkate alınarak sıralama
yapılır.
(3) Doktora programlarında başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂ne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar şunlardır:
a) Başvurusu kabul ed⨀㤂len adayların başarı değerlend⨀㤂rmes⨀㤂 ALES, l⨀㤂sans veya yüksek l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet not
ortalaması, yabancı d⨀㤂l ve b⨀㤂l⨀㤂msel etk⨀㤂nl⨀㤂k puanları d⨀㤂kkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’⨀㤂n % 50’s⨀㤂, l⨀㤂sans
mezunları ⨀㤂ç⨀㤂n l⨀㤂sans not ortalamasının, yüksek l⨀㤂sans mezunları ⨀㤂ç⨀㤂n yüksek l⨀㤂sans not ortalamasının % 30’u, yabancı d⨀㤂l
puanının % 10’u ve b⨀㤂l⨀㤂msel etk⨀㤂nl⨀㤂k puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notuna göre sıralanarak
kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday bel⨀㤂rleneb⨀㤂l⨀㤂r.
b) Adayların başarılı sayılab⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n genel başarı notunun 100 üzer⨀㤂nden en az 60 olması gerek⨀㤂r. Enst⨀㤂tü
Yönet⨀㤂m Kurulunun onayıyla değerlend⨀㤂rme sonucu ⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r. Genel başarı notu aynı puana sah⨀㤂p olan adaylar ⨀㤂ç⨀㤂n
ALES puanı, eş⨀㤂tl⨀㤂k devam ett⨀㤂ğ⨀㤂 takd⨀㤂rde de l⨀㤂sans veya yüksek l⨀㤂sans mezun⨀㤂yet not ortalaması d⨀㤂kkate alınarak sıralama
yapılır.

B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programları
MADDE 14 – (1) B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı, yüksek l⨀㤂sans ve doktora/sanatta yeterl⨀㤂k düzey⨀㤂nde uygulanır ve
öğrenc⨀㤂 kabulüne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar Senato tarafından bel⨀㤂rlen⨀㤂r.
(2) L⨀㤂sans ve/veya yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂n⨀㤂, başvurdukları l⨀㤂sansüstü programından farklı alanlarda almış olan
l⨀㤂sansüstü öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n⨀㤂n eks⨀㤂kler⨀㤂n⨀㤂 g⨀㤂dermek amacıyla b⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı uygulanab⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n alması gereken dersler, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulunun tekl⨀㤂f⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun
onayı ⨀㤂le bel⨀㤂rlen⨀㤂r. B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programında alınan dersler, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 l⨀㤂sansüstü programı ⨀㤂ç⨀㤂n gerekl⨀㤂 görülen dersler⨀㤂n
yer⨀㤂ne geçemez.
(4) B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı en fazla ⨀㤂k⨀㤂 yarıyılı kapsar. B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programında geç⨀㤂r⨀㤂len süre, bu
Yönetmel⨀㤂k hükümler⨀㤂nde bel⨀㤂rt⨀㤂len l⨀㤂sansüstü program süreler⨀㤂ne dâh⨀㤂l ed⨀㤂lmez.
(5) B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı çerçeves⨀㤂nde yüksek l⨀㤂sans öğrenc⨀㤂s⨀㤂ne l⨀㤂sans ders⨀㤂, doktora/sanatta yeterl⨀㤂k
öğrenc⨀㤂s⨀㤂ne l⨀㤂sans ve/veya l⨀㤂sansüstü dersler⨀㤂 ver⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r. B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programının her yarıyıl ⨀㤂ç⨀㤂n 17 kred⨀㤂y⨀㤂
aşmaması gerek⨀㤂r.
(6) B⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenc⨀㤂n⨀㤂n danışmanlığı, b⨀㤂l⨀㤂msel hazırlık programı
tamamlanıncaya kadar anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanı tarafından yürütülür. Bu danışmanlık görev⨀㤂, ders yükünden sayılmaz.
Enst⨀㤂tüye kayıt
MADDE 15 – (1) L⨀㤂sansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların l⨀㤂stes⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı
⨀㤂le kes⨀㤂nleş⨀㤂r. Sonuçlar Enst⨀㤂tü Müdürlüğü tarafından ⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r. Kayıtlar, Senato tarafından kabul ed⨀㤂l⨀㤂p ⨀㤂lan ed⨀㤂len
Enst⨀㤂tü akadem⨀㤂k takv⨀㤂m⨀㤂nde bel⨀㤂rt⨀㤂len günlerde yapılır. Kazanan adaylar, Enst⨀㤂tü tarafından ⨀㤂stenen belgeler⨀㤂, süres⨀㤂
⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye vererek kes⨀㤂n kayıtlarını yaptırırlar. Süres⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂nde kes⨀㤂n kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını
kaybederler. Bu adayların yer⨀㤂ne, yedek adaylar arasından genel başarı notu sırası esas alınarak kabul ed⨀㤂l⨀㤂r.
Yatay geç⨀㤂şle öğrenc⨀㤂 kabulü
MADDE 16 – (1) Başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun l⨀㤂sansüstü programlarından, Enst⨀㤂tünün eşdeğer
l⨀㤂sansüstü programlarına yatay geç⨀㤂ş yapmak ⨀㤂sted⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂 b⨀㤂r d⨀㤂lekçe ⨀㤂le Enst⨀㤂tüye b⨀㤂ld⨀㤂ren öğrenc⨀㤂, anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı
akadem⨀㤂k kurulunun görüşü ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le yatay geç⨀㤂ş yoluyla kabul ed⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Yatay geç⨀㤂ş yoluyla öğrenc⨀㤂 kabulüne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar şunlardır:
a) Yatay geç⨀㤂ş yapacak öğrenc⨀㤂n⨀㤂n; başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun l⨀㤂sansüstü programlarında en az b⨀㤂r
yarıyılı başarı ⨀㤂le tamamlaması ve yatay geç⨀㤂ş yapmak ⨀㤂sted⨀㤂ğ⨀㤂 programın başvuru şartlarını sağlaması gerek⨀㤂r.
b) L⨀㤂sansüstü tez aşamasında yatay geç⨀㤂ş yapmak ⨀㤂steyen öğrenc⨀㤂ler kred⨀㤂 eşdeğerl⨀㤂ğ⨀㤂 ve ders uyumu koşulları
d⨀㤂kkate alınarak ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 programa kabul ed⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂rler. Kred⨀㤂 eşdeğerl⨀㤂ğ⨀㤂 ve ders uyumunun sağlanmaması durumunda ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂
anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le kred⨀㤂 eşdeğerl⨀㤂ğ⨀㤂 ve ders uyumunu
sağlayan ders veya dersler⨀㤂n alınması şartıyla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 programa kabul ed⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂rler.
c) Doktora/sanatta yeterl⨀㤂k tez aşamasında yatay geç⨀㤂ş yapmak ⨀㤂steyen öğrenc⨀㤂ler yen⨀㤂den yeterl⨀㤂k sınavına
g⨀㤂rmek koşuluyla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 programa kabul ed⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂rler.
ç) Anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat ve b⨀㤂l⨀㤂m dalları arasında yatay geç⨀㤂şler, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı akadem⨀㤂k kurulunun
öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le yapılab⨀㤂l⨀㤂r.
d) Tezl⨀㤂 ve tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans programları arasında yatay geç⨀㤂ş yapılmaz.
e) Yurtdışı l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂m programlarından yatay geç⨀㤂ş yapılmaz.
f) Vakıf ün⨀㤂vers⨀㤂teler⨀㤂 ve uzaktan eğ⨀㤂t⨀㤂m yüksek l⨀㤂sans programlarından yalnızca tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans
programlarına yatay geç⨀㤂ş yapılab⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n kabul ed⨀㤂leceğ⨀㤂 programdak⨀㤂 dersler⨀㤂n hang⨀㤂ler⨀㤂nden muaf tutulacağı ve alacağı dersler anab⨀㤂l⨀㤂m
dalı akadem⨀㤂k kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le bel⨀㤂rlen⨀㤂r.

(4) 2547 sayılı Kanunun 50 nc⨀㤂 maddes⨀㤂n⨀㤂n b⨀㤂r⨀㤂nc⨀㤂 fıkrasının (d) bend⨀㤂ne veya 33 üncü maddes⨀㤂ne göre Enst⨀㤂tüde
veya Ün⨀㤂vers⨀㤂tede b⨀㤂r b⨀㤂r⨀㤂mde araştırma görevl⨀㤂s⨀㤂 kadrosuna atanıp başka b⨀㤂r ün⨀㤂vers⨀㤂tede l⨀㤂sansüstü eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m gören
öğrenc⨀㤂ler, Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le herhang⨀㤂 b⨀㤂r şart aranmaksızın yatay geç⨀㤂ş yapab⨀㤂l⨀㤂rler.
Özel öğrenc⨀㤂 kabulü
MADDE 17 – (1) B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunda l⨀㤂sans ya da l⨀㤂sansüstü programa kayıtlı ya da bu öğren⨀㤂mler⨀㤂n⨀㤂
tamamlamış, ancak bel⨀㤂rl⨀㤂 b⨀㤂r konuda b⨀㤂lg⨀㤂 ve uygulama becer⨀㤂ler⨀㤂n⨀㤂 arttırmak ⨀㤂steyen öğrenc⨀㤂ler, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat
dalı başkanının uygun görüşü ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le özel öğrenc⨀㤂 statüsünde kabul ed⨀㤂lerek, bel⨀㤂rlenen
derslere devam edeb⨀㤂l⨀㤂rler. Bu statüdek⨀㤂 öğrenc⨀㤂ler toplamda 9 kred⨀㤂l⨀㤂k derse kayıt yaptırab⨀㤂l⨀㤂rler. Bu öğrenc⨀㤂ler tam
zamanlı öğrenc⨀㤂ler g⨀㤂b⨀㤂 ⨀㤂zled⨀㤂kler⨀㤂 dersler⨀㤂n bütün koşullarına uymak ve dersler⨀㤂n bütün gerekler⨀㤂n⨀㤂 yer⨀㤂ne get⨀㤂rmek
durumundadırlar.
(2) Özel öğrenc⨀㤂ler öğrenc⨀㤂l⨀㤂k haklarından yararlanamazlar.
(3) Tam zamanlı öğrenc⨀㤂s⨀㤂 bulunmayan derslere özel öğrenc⨀㤂 kabul ed⨀㤂lemez.
(4) B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunda l⨀㤂sans ya da l⨀㤂sansüstü programa kayıtlı öğrenc⨀㤂ler, özel öğrenc⨀㤂 statüsünde
aldıkları dersler ⨀㤂ç⨀㤂n herhang⨀㤂 b⨀㤂r ücret ödemezler.
(5) B⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunda kayıtlı olmayan özel statüdek⨀㤂 öğrenc⨀㤂lerden Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunca
bel⨀㤂rlenen m⨀㤂ktarda katkı payı alınır.
Yabancı uyruklu öğrenc⨀㤂 kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n Ün⨀㤂vers⨀㤂teye kabulü YÖK ve Senato kararlarına göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yen⨀㤂leme, Kred⨀㤂, Ders Sınavları, Değerlend⨀㤂rme, İl⨀㤂ş⨀㤂k Kesme
ve Mazeretlere İl⨀㤂şk⨀㤂n Esaslar
Kayıt yen⨀㤂leme
MADDE 19 – (1) Öğrenc⨀㤂 her yarıyılda kaydını yen⨀㤂lemek zorundadır. Senato tarafından bel⨀㤂rlenen süre ⨀㤂ç⨀㤂nde
katkı payını yatırmayan ve kaydını yen⨀㤂lemeyen öğrenc⨀㤂, o yarıyıl ⨀㤂ç⨀㤂n başarısız sayılır ve öğrenc⨀㤂l⨀㤂k haklarından
yararlanamaz. Kayıt yen⨀㤂lemeyen öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n kayıt yen⨀㤂lemed⨀㤂kler⨀㤂 süreler azam⨀㤂 öğren⨀㤂m süres⨀㤂nden sayılır.
(2) Öncek⨀㤂 yıllardan kayıtlı öğrenc⨀㤂, her yarıyıl başında akadem⨀㤂k takv⨀㤂mde göster⨀㤂len süre ⨀㤂ç⨀㤂nde, öğrenc⨀㤂 katkı
payını yatırdıktan sonra danışmanının onayıyla ders kaydını yaptırması gerek⨀㤂r.
(3) Katkı payını bel⨀㤂rt⨀㤂len süre ⨀㤂ç⨀㤂nde yatırmış olan, ancak haklı ve geçerl⨀㤂 b⨀㤂r mazeret⨀㤂 neden⨀㤂yle ders kaydını
veya onayını bel⨀㤂rlenen tar⨀㤂hte yaptıramamış öğrenc⨀㤂n⨀㤂n, mazeret⨀㤂n⨀㤂n Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunca kabul ed⨀㤂lmes⨀㤂 hal⨀㤂nde,
ekles⨀㤂l günler⨀㤂nde ders kaydını yaptırması gerek⨀㤂r.
Kred⨀㤂 sınırları
MADDE 20 – (1) L⨀㤂sansüstü öğrenc⨀㤂ler⨀㤂 b⨀㤂r yarıyılda en fazla 15 kred⨀㤂l⨀㤂k ders alab⨀㤂l⨀㤂rler.
(2) L⨀㤂sansüstü öğrenc⨀㤂ler⨀㤂, danışmanının ve anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun
kararıyla, ⨀㤂zled⨀㤂ğ⨀㤂 programın ders yüküne sayılmak üzere Ün⨀㤂vers⨀㤂te dışındak⨀㤂 d⨀㤂ğer yükseköğret⨀㤂m kurumlarının
l⨀㤂sansüstü programlarında ver⨀㤂lmekte olan derslerden de alab⨀㤂l⨀㤂r. Ancak, bu dersler toplamda 9 kred⨀㤂y⨀㤂 geçemez.
(3) Doktora/sanatta yeterl⨀㤂k öğrenc⨀㤂ler⨀㤂 programlarından b⨀㤂r öğrenc⨀㤂 almak zorunda olduğu toplam kred⨀㤂
m⨀㤂ktarının yarısından fazlasını aynı öğret⨀㤂m üyes⨀㤂nden alamaz.
Ders ekleme, bırakma ve değ⨀㤂şt⨀㤂rme
MADDE 21 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ⨀㤂le ders alarak kayıt yaptıran öğrenc⨀㤂ler, akadem⨀㤂k takv⨀㤂mde
bel⨀㤂rt⨀㤂len ders ekles⨀㤂l haftasında danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğret⨀㤂m programında açılan başka

dersler⨀㤂 alab⨀㤂l⨀㤂r ya da aldıkları bazı dersler⨀㤂 bırakab⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Ders değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂kler⨀㤂, Senato tarafından kabul ed⨀㤂len akadem⨀㤂k takv⨀㤂mde bel⨀㤂rlenen ders ekles⨀㤂l haftası ⨀㤂ç⨀㤂nde
yapılır. Açılan b⨀㤂r ders⨀㤂n ekles⨀㤂l ve değ⨀㤂şt⨀㤂rme günler⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂nde öğrenc⨀㤂 sayısındak⨀㤂 yeters⨀㤂zl⨀㤂k neden⨀㤂yle kapanma
durumuna gelmes⨀㤂 hal⨀㤂nde ders değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂ğ⨀㤂 yapılmaz.
Uzmanlık alan ders⨀㤂
MADDE 22 – (1) Uzmanlık alan ders⨀㤂; yüksek l⨀㤂sans ve doktora programları ⨀㤂ç⨀㤂n ayrı olmak koşuluyla, tez
danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görev⨀㤂n⨀㤂n sonuna kadar ⨀㤂z⨀㤂nl⨀㤂 ve görevl⨀㤂 olduğu günler dışındak⨀㤂
zamanlarda, her yarıyıl ve yaz tat⨀㤂ller⨀㤂nde devam etmek üzere açılab⨀㤂l⨀㤂r. Uzmanlık alan ders⨀㤂ne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n ⨀㤂lkeler Senato
tarafından bel⨀㤂rlen⨀㤂r ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından uygulanır.
(2) Uzmanlık alan ders⨀㤂; Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından tez danışmanının atandığı tar⨀㤂hte başlar ve Enst⨀㤂tü
Yönet⨀㤂m Kurulunca öğrenc⨀㤂n⨀㤂n mezun⨀㤂yet⨀㤂ne karar ver⨀㤂ld⨀㤂ğ⨀㤂 tar⨀㤂he kadar devam eder. Her öğrenc⨀㤂, danışmanı adına açılan
uzmanlık alan ders⨀㤂n⨀㤂 almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan ders⨀㤂 kred⨀㤂s⨀㤂z olup, değerlend⨀㤂rmes⨀㤂 başarılı veya başarısız
şekl⨀㤂nded⨀㤂r.
Kred⨀㤂 transfer⨀㤂
MADDE 23 – (1) Herhang⨀㤂 b⨀㤂r d⨀㤂ploma ⨀㤂ç⨀㤂n kullanılmamış olmak şartıyla b⨀㤂r öğrenc⨀㤂n⨀㤂n; son üç yıl ⨀㤂ç⨀㤂nde
herhang⨀㤂 b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun l⨀㤂sansüstü programlarından alıp başardığı dersler veya l⨀㤂sans öğrenc⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂ken
l⨀㤂sansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanı ve anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının tekl⨀㤂f⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü
Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le kayıtlı olduğu programa kred⨀㤂 ve başarı notu ⨀㤂le b⨀㤂rl⨀㤂kte aktarılab⨀㤂l⨀㤂r veya muaf tutulab⨀㤂l⨀㤂r.
Ancak, aktarılacak veya muaf tutulacak dersler⨀㤂n toplamı on⨀㤂k⨀㤂 kred⨀㤂y⨀㤂 aşamaz.
(2) Karşılıklı değ⨀㤂ş⨀㤂m programları çerçeves⨀㤂nde yurtdışındak⨀㤂 ün⨀㤂vers⨀㤂telerden alınan dersler; eğ⨀㤂t⨀㤂m programında
eşdeğer olan veya yer⨀㤂ne sayılab⨀㤂lecek dersler ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 ana b⨀㤂l⨀㤂m/ana sanat dalı ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararları ⨀㤂le
değerlend⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Herhang⨀㤂 b⨀㤂r yüksek l⨀㤂sans programı süres⨀㤂nce alınarak bu program ⨀㤂ç⨀㤂n geçerl⨀㤂 sayılan kred⨀㤂ler, doktora
programına transfer ed⨀㤂lemez.
(4) Yüksek l⨀㤂sans programlarında alınıp başarılı olunan dersler, doktora programlarında tekrar alınamaz.
Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Teor⨀㤂k ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teor⨀㤂k dersler⨀㤂n % 30, uygulamalı dersler⨀㤂n
% 20’s⨀㤂nden fazlasına devam etmeyen öğrenc⨀㤂, o ders ya da dersler⨀㤂n yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve devamsız
sayılır.
Sınavlar
MADDE 25 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az b⨀㤂r ara sınav yapılır. Yarıyıl süres⨀㤂nce yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve
benzer⨀㤂 çalışmalar da ara sınav yer⨀㤂ne geçeb⨀㤂l⨀㤂r.
b) Yarıyıl sonu sınavı: B⨀㤂r ders⨀㤂n yarıyıl sonu sınavı, o ders⨀㤂n tamamlandığı dönem⨀㤂n sonunda yapılır. Devam
koşulunu yer⨀㤂ne get⨀㤂rd⨀㤂ğ⨀㤂 halde yarıyıl sonu sınavına g⨀㤂rmeyen öğrenc⨀㤂 başarısız sayılır.
c) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ara sınavlar yer⨀㤂ne kullanılab⨀㤂l⨀㤂r. Mazeret⨀㤂, Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le
kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂, ara sınav haklarını aynı yarıyıl ⨀㤂ç⨀㤂nde kullanır. Mazeret sınavı tar⨀㤂h⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının
öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından bel⨀㤂rlen⨀㤂r.
Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) B⨀㤂r derstek⨀㤂 başarı durumu ders başarı notu ⨀㤂le bel⨀㤂rlen⨀㤂r. Ders başarı notu, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n yarıyıl
⨀㤂ç⨀㤂nde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler g⨀㤂b⨀㤂 çalışmalarda gösterd⨀㤂ğ⨀㤂 başarı ve yarıyıl sonu sınavı b⨀㤂rl⨀㤂kte
değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂le elde ed⨀㤂l⨀㤂r. Ara sınavların ders başarı notuna etk⨀㤂s⨀㤂 en çok % 50 olab⨀㤂l⨀㤂r.

(2) Sınavların değerlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂nde aşağıdak⨀㤂 puanlama s⨀㤂stem⨀㤂 uygulanır:
a) Puanlar

Notlar

Katsayılar

90100

AA

4.00

8589

BA

3.50

7584

BB

3.00

7074

CB

2.50

6069

CC

2.00

5559

DC

1.50

5054

DD

1.00

0049

FF

0.00

b) Ayrıca aşağıdak⨀㤂 harf notlarından;
1) BL: Kred⨀㤂s⨀㤂z derslerde başarılı,
2) BZ: Kred⨀㤂s⨀㤂z derslerde başarısız,
3) DZ: Devamsızlık neden⨀㤂yle yarıyıl sonu sınavına g⨀㤂rme hakkı olmadığından başarısız,
4) FF: Başarısız,
5) M: Muaf,
6) H: Mazeretl⨀㤂
olarak tanımlanır.
c) B⨀㤂r dersten başarılı sayılmak ⨀㤂ç⨀㤂n yüksek l⨀㤂sans öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n⨀㤂n en az CB, doktora öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n⨀㤂n ⨀㤂se en az BB
notu almış olmaları gerek⨀㤂r.
ç) B⨀㤂r dersten CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂 alan yüksek l⨀㤂sans öğrenc⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂le b⨀㤂r dersten CB, CC,
DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂 alan doktora öğrenc⨀㤂s⨀㤂 başarısız sayılır.
d) M notu, b⨀㤂r başka ün⨀㤂vers⨀㤂teden nak⨀㤂l yolu ⨀㤂le gelen öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n önceden almış oldukları ve denkl⨀㤂ğ⨀㤂 ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂
anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunca kabul ed⨀㤂lerek başarılı sayılan dersler ⨀㤂ç⨀㤂n ver⨀㤂l⨀㤂r.
M ve BL notu, not ortalama hesaplarına dâh⨀㤂l ed⨀㤂lmez.
e) Karşılıklı değ⨀㤂ş⨀㤂m programları çerçeves⨀㤂nde yurt dışındak⨀㤂 ün⨀㤂vers⨀㤂telerden alınan derslerden kazanılan AKTS
kred⨀㤂ler⨀㤂n⨀㤂n harf karşılıklarının bu fıkranın (a) bend⨀㤂nde göster⨀㤂len ün⨀㤂vers⨀㤂te kred⨀㤂 s⨀㤂stem⨀㤂ne dönüştürülmes⨀㤂nde Senato
tarafından kabul ed⨀㤂lm⨀㤂ş olan eşdeğerl⨀㤂k tablosu esas alınır.
Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m
Kurulu kararı ⨀㤂le öğrenc⨀㤂 başarısız olduğu seçmel⨀㤂 b⨀㤂r ders⨀㤂n yer⨀㤂ne başka b⨀㤂r seçmel⨀㤂 ders⨀㤂 alab⨀㤂l⨀㤂r. Başarısız olunan ders
yer⨀㤂ne yen⨀㤂 alınan ders ⨀㤂ç⨀㤂n devam mecbur⨀㤂yet⨀㤂 vardır.
Sınav sonuçlarına ⨀㤂t⨀㤂raz
MADDE 28 – (1) Madd⨀㤂 hatalar neden⨀㤂yle sınav sonuçlarına ⨀㤂t⨀㤂razı olan öğrenc⨀㤂 bu ⨀㤂t⨀㤂razını, sınav sonuçlarının
⨀㤂lanından ⨀㤂t⨀㤂baren en geç b⨀㤂r hafta ⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye yazılı olarak yapab⨀㤂l⨀㤂r. İt⨀㤂razlar ders⨀㤂 veren öğret⨀㤂m elemanınca
⨀㤂ncelen⨀㤂r, öğret⨀㤂m elemanının not değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂ğ⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 raporu Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından karara bağlanır.

Akadem⨀㤂k ortalamanın hesaplanması
MADDE 29 – (1) B⨀㤂r ders⨀㤂n kred⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂le başarı notu katsayısının çarpımı o ders⨀㤂n ağırlıklı puanını ver⨀㤂r.
Akadem⨀㤂k ortalama, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n b⨀㤂r l⨀㤂sansüstü programa kayıt olmasından ⨀㤂t⨀㤂baren aldığı dersler⨀㤂n ağırlıklı puanlarının
toplamının aynı dersler⨀㤂n kred⨀㤂 toplamına bölünmes⨀㤂yle elde ed⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Bu hesaplamada bölme ⨀㤂şlem⨀㤂 v⨀㤂rgülden sonra ⨀㤂k⨀㤂 basamak yürütülür.
L⨀㤂sansüstü d⨀㤂ploması
MADDE 30 – (1) Tez savunması/sanatta yeterl⨀㤂k/dönem projes⨀㤂 sınavında başarılı olan ve d⨀㤂ğer koşulları da
sağlayan l⨀㤂sansüstü öğrenc⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂n mezun⨀㤂yet⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu onayı ⨀㤂le kes⨀㤂nleş⨀㤂r. Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunda
mezun⨀㤂yet⨀㤂ne karar ver⨀㤂len öğrenc⨀㤂ye l⨀㤂sansüstü d⨀㤂ploması ver⨀㤂l⨀㤂r. D⨀㤂ploma b⨀㤂r defa ver⨀㤂l⨀㤂r. Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n ver⨀㤂len d⨀㤂plomayı
kaybetmes⨀㤂 hal⨀㤂nde, gazetede ver⨀㤂lecek b⨀㤂r ⨀㤂lanla b⨀㤂rl⨀㤂kte Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne başvurması durumunda yüksek l⨀㤂sans
d⨀㤂ploması yer⨀㤂ne geçecek, kayıptan dolayı ver⨀㤂ld⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂 gösteren fotoğraflı b⨀㤂r belge düzenlen⨀㤂r.
(2) D⨀㤂plomanın şekl⨀㤂 Senato kararı ⨀㤂le bel⨀㤂rlen⨀㤂r. D⨀㤂ploma hazırlanıncaya kadar, öğrenc⨀㤂ye b⨀㤂r defaya mahsus
geç⨀㤂c⨀㤂 mezun⨀㤂yet belges⨀㤂 ver⨀㤂l⨀㤂r. Bu belge, d⨀㤂ploma ver⨀㤂l⨀㤂rken ger⨀㤂 alınır.
İl⨀㤂ş⨀㤂k kesme
MADDE 31 – (1) Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararıyla;
a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddes⨀㤂 ve 13/1/1985 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğret⨀㤂m Kurumları Öğrenc⨀㤂 D⨀㤂s⨀㤂pl⨀㤂n Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂 hükümler⨀㤂 uyarınca Ün⨀㤂vers⨀㤂teden çıkarılma cezası almış olan,
b) Kend⨀㤂 ⨀㤂steğ⨀㤂 ⨀㤂le kaydını s⨀㤂ld⨀㤂ren,
c) Kayıt ⨀㤂şlem⨀㤂n⨀㤂 usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı anlaşılan
öğrenc⨀㤂n⨀㤂n Enst⨀㤂tü ⨀㤂le ⨀㤂l⨀㤂ş⨀㤂ğ⨀㤂 kes⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Yükseköğret⨀㤂m kurumundan çıkarılma cezası sebeb⨀㤂yle kaydı s⨀㤂l⨀㤂nen öğrenc⨀㤂ler, Ün⨀㤂vers⨀㤂tedek⨀㤂 h⨀㤂çb⨀㤂r
l⨀㤂sansüstü programa başvuramaz.
Mazeretler
MADDE 32 – (1) Mazeret⨀㤂n kabulü ⨀㤂ç⨀㤂n haklı ve geçerl⨀㤂 nedenler⨀㤂n, kanıtlayıcı belgeler⨀㤂yle beraber, mazeret⨀㤂n
sona ermes⨀㤂nden ⨀㤂t⨀㤂baren on ⨀㤂ş günü ⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂 gerek⨀㤂r. Zamanında yapılmayan başvurular kabul
ed⨀㤂lmez.
(2) Haklı ve geçerl⨀㤂 mazeretler şunlardır:
a) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tec⨀㤂l hakkını kaybetmes⨀㤂 veya tec⨀㤂l⨀㤂n⨀㤂n kaldırılması suret⨀㤂yle askere alınması,
b) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n, mesleğ⨀㤂 gereğ⨀㤂 veya l⨀㤂sansüstü çalışmaları ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 öğren⨀㤂m yapmak üzere yurt dışına çıkması veya
aynı amaçla yurt ⨀㤂ç⨀㤂/yurt dışı b⨀㤂r kuruluşta görevlend⨀㤂r⨀㤂lmes⨀㤂,
c) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n sağlık raporuyla belgelenm⨀㤂ş bulunan sağlıkla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 mazeret⨀㤂n⨀㤂n Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından
kabul ed⨀㤂lm⨀㤂ş olması,
ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunların ağır hastalığı hal⨀㤂nde başka bakacak k⨀㤂mses⨀㤂n⨀㤂n
bulunmaması neden⨀㤂yle öğrenc⨀㤂n⨀㤂n öğren⨀㤂m⨀㤂ne ara vermek zorunda olduğunu belgelemes⨀㤂,
d) Ders yükünü başarıyla tamamlayan b⨀㤂r öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez çalışmasının, c⨀㤂haz veya malzeme tem⨀㤂n⨀㤂ndek⨀㤂 güçlükler
g⨀㤂b⨀㤂 kend⨀㤂 ⨀㤂rades⨀㤂 dışındak⨀㤂 nedenlerle aksaması,
e) Mahall⨀㤂n en büyük mülk⨀㤂 am⨀㤂r⨀㤂nce ver⨀㤂lecek b⨀㤂r belge ⨀㤂le belgelenm⨀㤂ş olması şartıyla, tab⨀㤂⨀㤂 afetler neden⨀㤂yle
öğrenc⨀㤂n⨀㤂n öğren⨀㤂m⨀㤂ne ara vermek zorunda kalmış olması,
f) Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun haklı ve geçerl⨀㤂 kabul edeceğ⨀㤂 d⨀㤂ğer nedenler.

(3) Mazeret⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂, bu süre ⨀㤂ç⨀㤂nde derslere devam edemez ve
sınavlara g⨀㤂remez. Bu süre ⨀㤂ç⨀㤂nde g⨀㤂r⨀㤂len sınavlar geçers⨀㤂z sayılır. Öğrenc⨀㤂 g⨀㤂remed⨀㤂ğ⨀㤂 genel sınav ⨀㤂ç⨀㤂n mazeret beyan
edemez.
(4) Mazeret⨀㤂 sebeb⨀㤂yle derslere devam şartını yer⨀㤂ne get⨀㤂remeyen öğrenc⨀㤂n⨀㤂n mazeretl⨀㤂 olarak geç⨀㤂rd⨀㤂ğ⨀㤂 süre
devamsızlıktan sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezl⨀㤂 Yüksek L⨀㤂sans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans programının amacı; öğrenc⨀㤂n⨀㤂n b⨀㤂r b⨀㤂l⨀㤂m alanında, bel⨀㤂rl⨀㤂 b⨀㤂r b⨀㤂lg⨀㤂 ve becer⨀㤂
b⨀㤂r⨀㤂k⨀㤂m⨀㤂 ed⨀㤂nmes⨀㤂ne ek olarak, b⨀㤂l⨀㤂msel araştırma yapmasını, b⨀㤂lg⨀㤂lere er⨀㤂şme, b⨀㤂lg⨀㤂y⨀㤂 değerlend⨀㤂rme ve yorumlama
yeteneğ⨀㤂 kazanmasını sağlamaktır.
(2) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n alacağı dersler⨀㤂n en çok ⨀㤂k⨀㤂s⨀㤂 danışmanın ⨀㤂steğ⨀㤂, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m/anasanat dalı başkanının onayı ve
Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le d⨀㤂ğer yükseköğret⨀㤂m kurumlarında ver⨀㤂lmekte olan derslerden de seç⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans programı; Enst⨀㤂tüde yürütülen programlardan b⨀㤂r⨀㤂nde ve/veya Ün⨀㤂vers⨀㤂te ⨀㤂ç⨀㤂nde ya da yurt
⨀㤂ç⨀㤂 ve yurt dışındak⨀㤂 d⨀㤂ğer yükseköğret⨀㤂m kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenm⨀㤂ş programlar şekl⨀㤂nde de yürütüleb⨀㤂l⨀㤂r.
Süre
MADDE 34 – (1) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans programını tamamlama süres⨀㤂 azam⨀㤂 altı yarıyıldır. Bu Yönetmel⨀㤂k
hükümler⨀㤂nde bel⨀㤂rt⨀㤂len yükümlülükler⨀㤂 yer⨀㤂ne get⨀㤂ren öğrenc⨀㤂 üç yarıyıldan az olmamak üzere daha erken sürede
programı tamamlayab⨀㤂l⨀㤂r. Azam⨀㤂 sürede eğ⨀㤂t⨀㤂m⨀㤂n⨀㤂 başarı ⨀㤂le tamamlayarak mezun olamayan öğrenc⨀㤂ler, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddes⨀㤂 hükümler⨀㤂ne göre bel⨀㤂rlenen ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 dönem öğrenc⨀㤂 katkı payını veya öğren⨀㤂m ücretler⨀㤂n⨀㤂 ödemek
koşulu ⨀㤂le öğren⨀㤂mler⨀㤂ne devam etmek ⨀㤂ç⨀㤂n kayıt yaptırab⨀㤂l⨀㤂rler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ⨀㤂le tez hazırlama
har⨀㤂ç, öğrenc⨀㤂lere tanınan d⨀㤂ğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenc⨀㤂l⨀㤂k statüler⨀㤂 devam eder.
Dersler ve kred⨀㤂ler
MADDE 35 – (1) Tezl⨀㤂 yüksek l⨀㤂sans programı; toplam 21 kred⨀㤂den ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yed⨀㤂 ders, uzmanlık alan ders⨀㤂, sem⨀㤂ner çalışması ve 30 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur.
Sem⨀㤂ner ders⨀㤂
MADDE 36 – (1) Sem⨀㤂ner çalışması kred⨀㤂s⨀㤂z olup, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlend⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r. Her yüksek l⨀㤂sans öğrenc⨀㤂s⨀㤂, teze başlamadan önce sem⨀㤂ner ders⨀㤂nde yazılı b⨀㤂r sem⨀㤂ner hazırlamak, sözlü
sunum yapmak ve başarılı olmak durumundadır. Sem⨀㤂ner ders⨀㤂n⨀㤂n hang⨀㤂 dönemde yapılacağına danışmanca karar ver⨀㤂l⨀㤂r.
Yüksek l⨀㤂sans tez⨀㤂
MADDE 37 – (1) Öğrenc⨀㤂, danışmanının ve anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının onayı ⨀㤂le dersler⨀㤂n⨀㤂 başarıyla
tamamladıktan sonrak⨀㤂 tak⨀㤂p eden yarıyıl ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde tez konusunu b⨀㤂r tez öner⨀㤂 formu ⨀㤂le Enst⨀㤂tüye b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂r. Tez öner⨀㤂s⨀㤂
Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le kes⨀㤂nleş⨀㤂r. Tez konusunda değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂k yapılması gereken durumlarda da aynı ⨀㤂şlem
uygulanır.
Tez savunma sınavı jür⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂n oluşturulması ve toplanması
MADDE 38 – (1) Yüksek l⨀㤂sans tez savunma sınavı jür⨀㤂s⨀㤂, danışmanın öner⨀㤂s⨀㤂, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının
tekl⨀㤂f⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le bel⨀㤂rlen⨀㤂r. Jür⨀㤂, b⨀㤂r⨀㤂 öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez danışmanı ve en az b⨀㤂r⨀㤂 yükseköğret⨀㤂m
kurumu ⨀㤂ç⨀㤂ndek⨀㤂 başka b⨀㤂r anab⨀㤂l⨀㤂m/b⨀㤂l⨀㤂m dalından ve/veya başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumundan olmak üzere üç asıl ve
⨀㤂k⨀㤂 yedek üyeden oluşur. İk⨀㤂nc⨀㤂 tez danışmanı jür⨀㤂 üyes⨀㤂 olamaz.
Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez⨀㤂n⨀㤂 tamamlayan öğrenc⨀㤂n⨀㤂n danışmanı, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez savunma sınavına g⨀㤂reb⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n
anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığına başvurur. Anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığı tez jür⨀㤂s⨀㤂 ve savunma sınavı tar⨀㤂h⨀㤂 öner⨀㤂s⨀㤂yle b⨀㤂rl⨀㤂kte tez⨀㤂n

c⨀㤂ltlenmem⨀㤂ş altı nüshasını Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m eder.
(2) Tez çalışması, teze başlandığı tar⨀㤂hten ⨀㤂t⨀㤂baren b⨀㤂r yarıyıl geçmeden Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne sunulmaz.
(3) Jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından bel⨀㤂rlend⨀㤂ğ⨀㤂 tar⨀㤂hten ⨀㤂t⨀㤂baren en erken onbeş gün, en geç b⨀㤂r ay
sonra toplanarak, öğrenc⨀㤂y⨀㤂 tez savunma sınavına alır. Öğrenc⨀㤂, tez⨀㤂n⨀㤂 jür⨀㤂 önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jür⨀㤂
üyeler⨀㤂 kend⨀㤂ler⨀㤂ne tebl⨀㤂gat yapıldığı andan ⨀㤂t⨀㤂baren mazeretler⨀㤂n⨀㤂 b⨀㤂r hafta ⨀㤂ç⨀㤂nde b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂r, mazeret⨀㤂 olan üyen⨀㤂n yer⨀㤂ne
yedek üye davet ed⨀㤂l⨀㤂r.
(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu ⨀㤂zleyen sorucevap bölümünden oluşur. Tez
savunma sınavının sunulması d⨀㤂nley⨀㤂c⨀㤂lere açık olarak yapılab⨀㤂l⨀㤂r. Ancak, öğrenc⨀㤂ye yalnız jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 soru sorab⨀㤂l⨀㤂r.
(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür⨀㤂, d⨀㤂nley⨀㤂c⨀㤂lere kapalı olarak tez hakkında kabul, ret veya
düzeltme kararlarından b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂 ver⨀㤂r. Bu karar, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını ⨀㤂zleyen üç gün
⨀㤂ç⨀㤂nde sınav evrakıyla b⨀㤂rl⨀㤂kte Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m ed⨀㤂l⨀㤂r.
(6) Tez⨀㤂 hakkında düzeltme kararı ver⨀㤂len öğrenc⨀㤂ye tez⨀㤂n⨀㤂 düzeltmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n en fazla üç ay düzeltme süres⨀㤂 ver⨀㤂l⨀㤂r.
Öğrenc⨀㤂 gerekl⨀㤂 düzeltmeler⨀㤂 yaparak, tez⨀㤂n⨀㤂 aynı jür⨀㤂 önünde yen⨀㤂den savunur.
(7) Tez⨀㤂 redded⨀㤂len öğrenc⨀㤂 yen⨀㤂 b⨀㤂r danışman veya tez konusu değ⨀㤂şt⨀㤂rme hakkına sah⨀㤂pt⨀㤂r. Aynı tez konusuyla
devam etmek ⨀㤂steyen öğrenc⨀㤂 en erken üç ay, tez konusunu değ⨀㤂şt⨀㤂ren öğrenc⨀㤂 ⨀㤂se en erken altı ay ⨀㤂ç⨀㤂nde tekrar tez
savunmasına alınab⨀㤂l⨀㤂r.
(8) Tez savunma sınavına mazeret⨀㤂 neden⨀㤂yle gelemeyen öğrenc⨀㤂, mazeret⨀㤂n⨀㤂 belgelemek zorundadır. Mazeret⨀㤂
Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunca kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂, mazeret⨀㤂n⨀㤂n sona ermes⨀㤂nden ⨀㤂t⨀㤂baren b⨀㤂r ay ⨀㤂ç⨀㤂nde savunma sınavına
alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazeret⨀㤂 olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazeretler⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m
Kurulu tarafından kabul ed⨀㤂lmeyen öğrenc⨀㤂 en erken üç ay ⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararıyla sınava alınır.
(9) Tez⨀㤂 hakkında düzeltme ya da ret kararı ver⨀㤂len ve azam⨀㤂 öğren⨀㤂m süres⨀㤂n⨀㤂 aşan öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 dönem⨀㤂n
katlamalı öğrenc⨀㤂 katkı payını veya öğren⨀㤂m ücretler⨀㤂n⨀㤂 ödemek koşulu ⨀㤂le öğren⨀㤂mler⨀㤂ne devam etmek ⨀㤂ç⨀㤂n kayıt
yaptırab⨀㤂l⨀㤂rler. Bu durumda tez hazırlama har⨀㤂ç, öğrenc⨀㤂lere tanınan d⨀㤂ğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenc⨀㤂l⨀㤂k
statüler⨀㤂 devam eder.
(10) Jür⨀㤂 tarafından kabul ed⨀㤂len tezler, tez yazım esaslarına uygun şek⨀㤂lde hazırlanarak Enst⨀㤂tünün bel⨀㤂rled⨀㤂ğ⨀㤂
sayıda çoğaltılır, gerekl⨀㤂 d⨀㤂ğer doküman ve materyallerle b⨀㤂rl⨀㤂kte b⨀㤂r ay ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m ed⨀㤂l⨀㤂r.
ALTINCI BÖLÜM
Tezs⨀㤂z Yüksek L⨀㤂sans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans; en az dört yıl sürel⨀㤂 b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumundan mezun olanlara
meslekî konularda b⨀㤂lg⨀㤂 kazandırmak ve mevcut b⨀㤂lg⨀㤂ler⨀㤂 uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan
eğ⨀㤂t⨀㤂möğret⨀㤂m ve dönem projes⨀㤂n⨀㤂 kapsayan b⨀㤂r l⨀㤂sansüstü programdır. Hang⨀㤂 alanlarda tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans
programlarının açılacağına, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalının ve Enst⨀㤂tü kurulunun öner⨀㤂s⨀㤂 üzer⨀㤂ne Senato tarafından karar ver⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans programı b⨀㤂r⨀㤂nc⨀㤂 ve ⨀㤂k⨀㤂nc⨀㤂 öğret⨀㤂mde ayrı ayrı yürütüleb⨀㤂l⨀㤂r.
Süre
MADDE 41 – (1) Tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans programlarının tamamlanma süres⨀㤂 azam⨀㤂 altı yarıyıldır. Azam⨀㤂 sürede
eğ⨀㤂t⨀㤂m⨀㤂n⨀㤂 başarı ⨀㤂le tamamlayarak mezun olamayan öğrenc⨀㤂ler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes⨀㤂 hükümler⨀㤂ne göre
bel⨀㤂rlenen ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 dönem⨀㤂n öğrenc⨀㤂 katkı payını veya öğren⨀㤂m ücretler⨀㤂n⨀㤂 ödemek koşulu ⨀㤂le öğren⨀㤂mler⨀㤂ne devam etmek ⨀㤂ç⨀㤂n
kayıt yaptırab⨀㤂l⨀㤂rler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ⨀㤂le proje hazırlama har⨀㤂ç öğrenc⨀㤂lere tanınan d⨀㤂ğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrenc⨀㤂l⨀㤂k statüler⨀㤂 devam eder.
Dersler ve kred⨀㤂ler
MADDE 42 – (1) Tezs⨀㤂z yüksek l⨀㤂sans programı; toplam 30 kred⨀㤂den ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla,
en az on ders ⨀㤂le en az b⨀㤂r yarıyıl sürel⨀㤂 30 AKTS dönem projes⨀㤂 ders⨀㤂nden oluşur. Öğrenc⨀㤂 b⨀㤂r yarıyılda en fazla 15 kred⨀㤂

alab⨀㤂l⨀㤂r.
(2) L⨀㤂sans öğren⨀㤂m⨀㤂 sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n danışmanınca da uygun görülen en çok 6
kred⨀㤂l⨀㤂k ders l⨀㤂sans dersler⨀㤂nden de seç⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r.
Dönem projes⨀㤂
MADDE 43 – (1) Dönem projes⨀㤂 ders⨀㤂 kred⨀㤂s⨀㤂z olup, başarılı veya başarısız şekl⨀㤂nde değerlend⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r.
(2) Öğrenc⨀㤂, dönem projes⨀㤂n⨀㤂n konusunu, danışman ve anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının öner⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂le en geç dersler⨀㤂n⨀㤂
başarıyla tamamladıktan sonrak⨀㤂 yarıyılın ⨀㤂lk ayı ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne sunar. Proje konusu Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m
Kurulu kararı ⨀㤂le kes⨀㤂nleş⨀㤂r.
(3) Öğrenc⨀㤂, dönem projes⨀㤂n⨀㤂 aldığı yarıyıllarda danışmanının açacağı dönem projes⨀㤂 ders⨀㤂ne kayıt yaptırmak
zorundadır. Öğrenc⨀㤂; dönem projes⨀㤂n⨀㤂 tez yazım esaslarına uygun şek⨀㤂lde hazırlayarak en geç ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yarıyılın genel
sınavlarını tak⨀㤂p eden b⨀㤂r ay ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m etmek zorundadır.
(4) Dönem projes⨀㤂nden başarısız sayılan öğrenc⨀㤂, yen⨀㤂 b⨀㤂r danışman veya proje konusu ⨀㤂steme hakkına sah⨀㤂pt⨀㤂r.
Projeye aynı danışmanla devam etmek ⨀㤂steyen öğrenc⨀㤂 en erken b⨀㤂r ay, proje konusunu değ⨀㤂şt⨀㤂ren öğrenc⨀㤂 ⨀㤂se en erken ⨀㤂k⨀㤂
ay ⨀㤂ç⨀㤂nde projes⨀㤂n⨀㤂 tekrar tesl⨀㤂m edeb⨀㤂l⨀㤂r.
(5) Dönem projes⨀㤂nden başarısız sayılan ve azam⨀㤂 öğren⨀㤂m süres⨀㤂n⨀㤂 aşan öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 dönem⨀㤂n öğrenc⨀㤂 katkı
payını veya öğren⨀㤂m ücretler⨀㤂n⨀㤂 ödemek koşulu ⨀㤂le öğren⨀㤂mler⨀㤂ne devam etmek ⨀㤂ç⨀㤂n kayıt yaptırab⨀㤂l⨀㤂rler. Bu durumda
proje hazırlama har⨀㤂ç öğrenc⨀㤂lere tanınan d⨀㤂ğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenc⨀㤂l⨀㤂k statüler⨀㤂 devam eder.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenc⨀㤂ye bağımsız araştırma yapma, b⨀㤂l⨀㤂msel olayları gen⨀㤂ş ve
der⨀㤂n b⨀㤂r bakış açısı ⨀㤂le ⨀㤂rdeleyerek yorum yapma ve yen⨀㤂 sentezlere ulaşmak ⨀㤂ç⨀㤂n gerekl⨀㤂 adımları bel⨀㤂rleme yeteneğ⨀㤂
kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tez⨀㤂n;
a) B⨀㤂l⨀㤂me yen⨀㤂l⨀㤂k get⨀㤂rme,
b) Yen⨀㤂 b⨀㤂r b⨀㤂l⨀㤂msel yöntem gel⨀㤂şt⨀㤂rme,
c) B⨀㤂l⨀㤂nen b⨀㤂r yöntem⨀㤂 yen⨀㤂 b⨀㤂r alana uygulama
n⨀㤂tel⨀㤂kler⨀㤂nden b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂 yer⨀㤂ne get⨀㤂rmes⨀㤂 gerek⨀㤂r.
(2) Doktora programı, Enst⨀㤂tüde yürütülen programlardan b⨀㤂r⨀㤂nde ve/veya Ün⨀㤂vers⨀㤂te ⨀㤂ç⨀㤂nde ya da yurt ⨀㤂ç⨀㤂/yurt
dışı d⨀㤂ğer yükseköğret⨀㤂m kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenm⨀㤂ş programlar şekl⨀㤂nde de yürütüleb⨀㤂l⨀㤂r.
Süre
MADDE 45 – (1) Doktora programının azam⨀㤂 tamamlanma süres⨀㤂; yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂 ⨀㤂le kabul ed⨀㤂lenler ⨀㤂ç⨀㤂n
on⨀㤂k⨀㤂 yarıyıl, l⨀㤂sans dereces⨀㤂 ⨀㤂le kabul ed⨀㤂lenler ⨀㤂ç⨀㤂n ondört yarıyıldır. Azam⨀㤂 sürede eğ⨀㤂t⨀㤂m⨀㤂n⨀㤂 başarı ⨀㤂le tamamlayarak
mezun olamayan öğrenc⨀㤂ler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes⨀㤂 hükümler⨀㤂ne göre bel⨀㤂rlenen ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 dönem⨀㤂n öğrenc⨀㤂
katkı payını veya öğren⨀㤂m ücretler⨀㤂n⨀㤂 ödemek koşulu ⨀㤂le öğren⨀㤂mler⨀㤂ne devam etmek ⨀㤂ç⨀㤂n kayıt yaptırab⨀㤂l⨀㤂rler. Bu durumda
ders ve sınavlara katılma ⨀㤂le tez hazırlama har⨀㤂ç öğrenc⨀㤂lere tanınan d⨀㤂ğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrenc⨀㤂l⨀㤂k
statüler⨀㤂 devam eder.
(2) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n doktora tez⨀㤂n⨀㤂 Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m edeb⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n en az üç kez tez ⨀㤂zleme sınavından başarılı olması
gerek⨀㤂r.
(3) Bu Yönetmel⨀㤂k hükümler⨀㤂nde bel⨀㤂rt⨀㤂len yükümlülükler⨀㤂n⨀㤂 yer⨀㤂ne get⨀㤂ren öğrenc⨀㤂 daha kısa sürede programı
tamamlayab⨀㤂l⨀㤂r.

Dersler ve kred⨀㤂ler
MADDE 46 – (1) Doktora programı; yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂 ⨀㤂le kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n toplam 24 kred⨀㤂den
ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sek⨀㤂z ders, uzmanlık alan ders⨀㤂, sem⨀㤂ner çalışması, yeterl⨀㤂k sınavı ve tez
çalışmasından oluşur.
(2) Doktora programı; l⨀㤂sans dereces⨀㤂yle kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n toplam 48 kred⨀㤂den ve 120 AKTS’den az
olmamak koşuluyla onaltı ders, uzmanlık alan ders⨀㤂, sem⨀㤂ner çalışması, yeterl⨀㤂k sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Doktora programına l⨀㤂sans veya yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂yle kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n tez çalışması 60 AKTS
değer⨀㤂nded⨀㤂r.
(4) B⨀㤂r yarıyılda alınan dersler⨀㤂n toplam kred⨀㤂s⨀㤂 15’⨀㤂 geçemez.
Sem⨀㤂ner ders⨀㤂
MADDE 47 – (1) Sem⨀㤂ner çalışması kred⨀㤂s⨀㤂z olup, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlend⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r. Her doktora öğrenc⨀㤂s⨀㤂, teze başlamadan önce sem⨀㤂ner ders⨀㤂nde yazılı b⨀㤂r sem⨀㤂ner hazırlamak, sözlü sunum
yapmak ve başarılı olmak durumundadır. Sem⨀㤂ner ders⨀㤂n⨀㤂n hang⨀㤂 dönemde yapılacağına danışman karar ver⨀㤂r.
Doktora yeterl⨀㤂k sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterl⨀㤂k sınavı ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 esaslar şunlardır:
a) Doktora yeterl⨀㤂k sınavının amacı; öğrenc⨀㤂n⨀㤂n temel konular ve doktora çalışmasıyla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 konularda der⨀㤂nl⨀㤂ğ⨀㤂ne
b⨀㤂lg⨀㤂 sah⨀㤂b⨀㤂 olup olmadığının sınanmasıdır. Öğrenc⨀㤂, dersler⨀㤂n⨀㤂 başarı ⨀㤂le tamamladığı yarıyılı tak⨀㤂p eden b⨀㤂r ay ⨀㤂ç⨀㤂nde,
danışmanın onayı ⨀㤂le yeterl⨀㤂k sınavına g⨀㤂rmek ⨀㤂sted⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂 bel⨀㤂rten b⨀㤂r d⨀㤂lekçe ⨀㤂le Enst⨀㤂tüye başvurur. Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m
Kurulu, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n yeterl⨀㤂k sınavına g⨀㤂receğ⨀㤂 tar⨀㤂h⨀㤂 bel⨀㤂rler. Yeterl⨀㤂k sınavları N⨀㤂sanMayıs ve KasımAralık aylarında
olmak üzere yılda ⨀㤂k⨀㤂 kez yapılır.
b) Yeterl⨀㤂k sınavları, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı akadem⨀㤂k kurulu tarafından öner⨀㤂len, Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından
onaylanan ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 b⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlarından oluşan beş k⨀㤂ş⨀㤂l⨀㤂k doktora yeterl⨀㤂k kom⨀㤂tes⨀㤂 tarafından düzenlen⨀㤂r ve
yürütülür. B⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlarının sayısının yeterl⨀㤂 olmadığı durumda, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂nden de
kom⨀㤂teye üye yapılab⨀㤂l⨀㤂r. Kom⨀㤂te, farklı alanlardak⨀㤂 sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend⨀㤂rmek amacı ⨀㤂le sınav
jür⨀㤂ler⨀㤂 kurulmasını önereb⨀㤂l⨀㤂r. Doktora yeterl⨀㤂k kom⨀㤂teler⨀㤂n⨀㤂n görev süres⨀㤂 ⨀㤂k⨀㤂 yıldır.
c) Doktora yeterl⨀㤂k kom⨀㤂tes⨀㤂, en az b⨀㤂r⨀㤂 başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumundan olmak üzere üç as⨀㤂l ve ⨀㤂k⨀㤂 yedek
öğret⨀㤂m üyes⨀㤂nden oluşan b⨀㤂r sınav jür⨀㤂s⨀㤂 oluşturur. Doktora yeterl⨀㤂k kom⨀㤂tes⨀㤂, yeterl⨀㤂k sınav jür⨀㤂s⨀㤂 bel⨀㤂rlerken, bu jür⨀㤂n⨀㤂n
en az b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂n yakın b⨀㤂r anab⨀㤂l⨀㤂m dalından olmasına da karar vereb⨀㤂l⨀㤂r. Danışman bu jür⨀㤂n⨀㤂n doğal üyes⨀㤂d⨀㤂r. Yedek
üyelerden en az b⨀㤂r⨀㤂 d⨀㤂ğer ün⨀㤂vers⨀㤂teler⨀㤂n öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂nden seç⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r. Jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 kend⨀㤂ler⨀㤂ne tebl⨀㤂gat yapıldığı tar⨀㤂hten
⨀㤂t⨀㤂baren, b⨀㤂r hafta ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde varsa mazeretler⨀㤂n⨀㤂 Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂rler. Mazeret⨀㤂 olan üyen⨀㤂n yer⨀㤂ne yedek üye
davet ed⨀㤂l⨀㤂r.
ç) Doktora yeterl⨀㤂k sınavı; öğrenc⨀㤂n⨀㤂n ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 b⨀㤂l⨀㤂m alanındak⨀㤂 yeteneğ⨀㤂n⨀㤂 ve araştırmaya olan eğ⨀㤂l⨀㤂m⨀㤂n⨀㤂 bel⨀㤂rleyecek
yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Sınavın tar⨀㤂h⨀㤂, yer⨀㤂 ve saat⨀㤂 en az üç gün önceden Enst⨀㤂tüde ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalında
⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r. Yeterl⨀㤂k sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenc⨀㤂ye yalnız jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 soru sorab⨀㤂l⨀㤂r. Doktora yeterl⨀㤂k
sınavında öğrenc⨀㤂n⨀㤂n başarılı sayılab⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n, yazılı ve sözlü sınavlardan 100 puan üzer⨀㤂nden en az 75 puan alması
gerek⨀㤂r. Jür⨀㤂, sözlü sınav sonucunu b⨀㤂r rapor hal⨀㤂nde yazılı sınav belgeler⨀㤂 ⨀㤂le b⨀㤂rl⨀㤂kte en geç üç gün ⨀㤂ç⨀㤂nde ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m
dalı başkanlığı aracılığı ⨀㤂le Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne tesl⨀㤂m eder.
d) Yeterl⨀㤂k sınavında başarısız olan öğrenc⨀㤂ler, b⨀㤂r sonrak⨀㤂 yeterl⨀㤂k sınavı dönem⨀㤂nde tekrar sınava alınır.
e) Doktora yeterl⨀㤂k jür⨀㤂s⨀㤂, doktora yeterl⨀㤂k sınavında başarılı bulduğu b⨀㤂r öğrenc⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n yeters⨀㤂z olduğu konularda
ders yükünü tamamlamış olsa b⨀㤂le, yen⨀㤂 dersler almasını raporlarında bel⨀㤂rterek ⨀㤂steyeb⨀㤂l⨀㤂r.
Tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂
MADDE 49 – (1) Doktora yeterl⨀㤂k sınavında başarılı olan öğrenc⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n, danışmanın ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı
başkanlığına öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun kararı ⨀㤂le b⨀㤂r ay ⨀㤂ç⨀㤂nde b⨀㤂r tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂 oluşturulur.
(2) Tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂 üç öğret⨀㤂m üyes⨀㤂nden oluşur. Kom⨀㤂tede öğrenc⨀㤂n⨀㤂n danışmanından başka üyelerden en az

b⨀㤂r⨀㤂n⨀㤂n yakın b⨀㤂r anab⨀㤂l⨀㤂m dalından veya farklı b⨀㤂r ün⨀㤂vers⨀㤂ten⨀㤂n ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂/yakın b⨀㤂r anab⨀㤂l⨀㤂m dalından oluşturulur. İk⨀㤂nc⨀㤂 tez
danışmanı d⨀㤂lerse kom⨀㤂te toplantılarına katılab⨀㤂l⨀㤂r.
(3) Tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂n⨀㤂n kurulmasından sonrak⨀㤂 yarıyıllarda, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanının gerekçel⨀㤂 öner⨀㤂s⨀㤂 ve
Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le kom⨀㤂te üyeler⨀㤂nde değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂k yapılab⨀㤂l⨀㤂r.
Tez öner⨀㤂s⨀㤂 savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterl⨀㤂k sınavını başarı ⨀㤂le tamamlayan öğrenc⨀㤂 en geç altı ay ⨀㤂ç⨀㤂nde, yapacağı
araştırmanın amacını, yöntem⨀㤂n⨀㤂 ve çalışma planını kapsayan tez öner⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂, tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂 önünde sözlü olarak
savunur. Öğrenc⨀㤂, danışmanının kontrolünde tez öner⨀㤂s⨀㤂 ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 yazılı b⨀㤂r raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün
önce kom⨀㤂te üyeler⨀㤂ne sunar.
(2) Tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n sunduğu tez öner⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂n kabulüne veya redded⨀㤂lmes⨀㤂ne salt çoğunlukla karar
ver⨀㤂r. Bu karar, kom⨀㤂te tarafından anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığına tesl⨀㤂m ed⨀㤂l⨀㤂r. Anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığınca tez öner⨀㤂s⨀㤂, sözlü
savunmayı ⨀㤂zleyen üç gün ⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye gönder⨀㤂l⨀㤂r. Tez öner⨀㤂s⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu kararı ⨀㤂le kes⨀㤂nleş⨀㤂r.
(3) Tez öner⨀㤂s⨀㤂 redded⨀㤂len öğrenc⨀㤂, yen⨀㤂 b⨀㤂r danışman ve tez konusu bel⨀㤂rlenmes⨀㤂n⨀㤂 ⨀㤂steyeb⨀㤂l⨀㤂r. Böyle b⨀㤂r durumda
yen⨀㤂 b⨀㤂r tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂 atanab⨀㤂l⨀㤂r. Programa, aynı tez öner⨀㤂s⨀㤂yle devam etmek ⨀㤂steyen öğrenc⨀㤂 üç ay ⨀㤂ç⨀㤂nde; tez
öner⨀㤂s⨀㤂n⨀㤂 değ⨀㤂şt⨀㤂ren öğrenc⨀㤂 ⨀㤂se altı ay ⨀㤂ç⨀㤂nde tekrar tez öner⨀㤂s⨀㤂 savunmasına alınır.
(4) Tez öner⨀㤂s⨀㤂 kabul ed⨀㤂len öğrenc⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂, OcakHaz⨀㤂ran ve TemmuzAralık ayları arasında
b⨀㤂rer kere olmak üzere yılda ⨀㤂k⨀㤂 kez toplanır. Öğrenc⨀㤂, toplantı tar⨀㤂h⨀㤂nden en az onbeş gün önce kom⨀㤂te üyeler⨀㤂ne yazılı b⨀㤂r
rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özet⨀㤂 ve b⨀㤂r sonrak⨀㤂 yarıyılda yapılacak çalışma planı bel⨀㤂rt⨀㤂l⨀㤂r.
Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez çalışması, kom⨀㤂te tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r.
(5) Tez öner⨀㤂s⨀㤂 raporunu süres⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂nde sunmayan öğrenc⨀㤂, o dönem ⨀㤂ç⨀㤂n başarısız sayılır.
Tez⨀㤂n sonuçlandırılması
MADDE 51 – (1) Doktora programındak⨀㤂 b⨀㤂r öğrenc⨀㤂, elde ett⨀㤂ğ⨀㤂 sonuçları Enst⨀㤂tü tez yazım esaslarına uygun
b⨀㤂ç⨀㤂mde yazmak ve tez⨀㤂n⨀㤂 jür⨀㤂 önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Tez⨀㤂n⨀㤂 tamamlayan öğrenc⨀㤂n⨀㤂n danışmanı, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez savunma sınavına g⨀㤂reb⨀㤂lmes⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n anab⨀㤂l⨀㤂m dalı
başkanlığına başvurur. Anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığı tez jür⨀㤂s⨀㤂, savunma sınavı tar⨀㤂h⨀㤂 ve yer⨀㤂 öner⨀㤂s⨀㤂yle b⨀㤂rl⨀㤂kte tez⨀㤂n
c⨀㤂ltlenmem⨀㤂ş sek⨀㤂z nüshasını en geç b⨀㤂r ay ⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m eder.
(3) Tez savunma sınavı jür⨀㤂s⨀㤂, danışmanın ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığına öner⨀㤂s⨀㤂, anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığının
tekl⨀㤂f⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le atanır. Jür⨀㤂, üçü öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂nde yer alan öğret⨀㤂m üyeler⨀㤂
ve tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂nde olmadığı durumda en az b⨀㤂r⨀㤂 başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun öğret⨀㤂m üyes⨀㤂 olmak üzere
beş as⨀㤂l üyeden oluşur. Yedek üyelerden b⨀㤂r⨀㤂 başka b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m kurumunun öğret⨀㤂m üyes⨀㤂 olmak üzere ⨀㤂k⨀㤂 öğret⨀㤂m
üyes⨀㤂 olması gerek⨀㤂r. Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından atanan jür⨀㤂 üyeler⨀㤂, kend⨀㤂ler⨀㤂ne tebl⨀㤂gat yapıldığı tar⨀㤂hten ⨀㤂t⨀㤂baren
b⨀㤂r hafta ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde varsa mazeretler⨀㤂n⨀㤂 Enst⨀㤂tü Müdürlüğüne b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂r. Mazeret⨀㤂 olan üyen⨀㤂n yer⨀㤂ne yedek üye davet ed⨀㤂l⨀㤂r.
(4) Jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından bel⨀㤂rlend⨀㤂ğ⨀㤂 tar⨀㤂hten ⨀㤂t⨀㤂baren en erken onbeş gün ve en geç b⨀㤂r
ay ⨀㤂ç⨀㤂nde, tezle ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 ayrıntılı k⨀㤂ş⨀㤂sel değerlend⨀㤂rme raporlarını hazırlayarak, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n dosyasına konulmak üzere Enst⨀㤂tü
Müdürlüğüne tesl⨀㤂m eder ve öğrenc⨀㤂y⨀㤂 tez savunma sınavına alır. Öğrenc⨀㤂, tez⨀㤂n⨀㤂 jür⨀㤂 önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.
(5) Tez savunma sınavının yer⨀㤂, tar⨀㤂h⨀㤂 ve saat⨀㤂 en az üç gün önceden Enst⨀㤂tüde ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 anab⨀㤂l⨀㤂m dalında ⨀㤂lan ed⨀㤂l⨀㤂r.
Sınav, d⨀㤂nley⨀㤂c⨀㤂lere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenc⨀㤂ye yalnız jür⨀㤂 üyeler⨀㤂 soru sorab⨀㤂l⨀㤂r. Sınav, tez çalışmasının
sunulması ve bunu ⨀㤂zleyen sorucevap bölümünden oluşur.
(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür⨀㤂, d⨀㤂nley⨀㤂c⨀㤂lere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı ver⨀㤂r. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçeler⨀㤂n⨀㤂 ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 tutanağa eklerler. Bu karar, ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂
anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığına tesl⨀㤂m ed⨀㤂l⨀㤂r ve anab⨀㤂l⨀㤂m dalı başkanlığınca tez savunma sınavını ⨀㤂zleyen üç gün ⨀㤂ç⨀㤂nde sınav
evrakıyla b⨀㤂rl⨀㤂kte Enst⨀㤂tüye b⨀㤂ld⨀㤂r⨀㤂l⨀㤂r. Tez⨀㤂 hakkında düzeltme kararı ver⨀㤂len öğrenc⨀㤂, en geç altı ay ⨀㤂ç⨀㤂nde gereğ⨀㤂n⨀㤂 yaparak
tez⨀㤂n⨀㤂 zorunlu haller dışında aynı jür⨀㤂 önünde yen⨀㤂den savunur.
(7) Jür⨀㤂 tarafından tez⨀㤂 hakkında ret kararı ver⨀㤂len öğrenc⨀㤂, yen⨀㤂 b⨀㤂r danışman ve/veya tez konusu bel⨀㤂rlenmes⨀㤂n⨀㤂
⨀㤂steyeb⨀㤂l⨀㤂r. Böyle b⨀㤂r değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂k taleb⨀㤂 olması durumunda bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 hükümler⨀㤂 uygulanır. Tez konusu

değ⨀㤂ş⨀㤂kl⨀㤂ğ⨀㤂ne g⨀㤂tmeyen öğrenc⨀㤂 ⨀㤂k⨀㤂 yarıyıldan (b⨀㤂r yıl) önce tez savunmasına g⨀㤂remez.
(8) Jür⨀㤂 tarafından kabul ed⨀㤂len tezler, tez yazım esaslarına uygun şek⨀㤂lde hazırlanarak Enst⨀㤂tünün bel⨀㤂rled⨀㤂ğ⨀㤂
sayıda çoğaltılır, gerekl⨀㤂 d⨀㤂ğer doküman ve materyallerle b⨀㤂rl⨀㤂kte b⨀㤂r ay ⨀㤂ç⨀㤂nde Enst⨀㤂tüye tesl⨀㤂m ed⨀㤂l⨀㤂r.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterl⨀㤂k Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterl⨀㤂k programı; özgün b⨀㤂r sanat eser⨀㤂n⨀㤂n ortaya konulmasını, müz⨀㤂k ve sahne
sanatlarında ⨀㤂se üstün b⨀㤂r uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan b⨀㤂r yükseköğret⨀㤂m programıdır.
(2) Sanatta yeterl⨀㤂k programı yüksek l⨀㤂sans dereces⨀㤂ne sah⨀㤂p öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n toplam 24 kred⨀㤂den ve 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az sek⨀㤂z ders ve uygulamalar ⨀㤂le yeterl⨀㤂k sınavı, tez veya serg⨀㤂, proje, res⨀㤂tal, konser, tems⨀㤂l g⨀㤂b⨀㤂
60 AKTS değer⨀㤂ndek⨀㤂 çalışmalardan oluşur.
(3) Sanatta yeterl⨀㤂k programı l⨀㤂sans dereces⨀㤂ne sah⨀㤂p öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n toplam 48 kred⨀㤂den ve 120 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az 16 ders ve uygulamalar ⨀㤂le yeterl⨀㤂k sınavı, tez veya serg⨀㤂, proje, res⨀㤂tal, konser, tems⨀㤂l g⨀㤂b⨀㤂
çalışmalardan oluşur.
(4) B⨀㤂r yarıyılda alınan dersler⨀㤂n toplam kred⨀㤂s⨀㤂 15’⨀㤂 geçemez.
(5) Sanatta yeterl⨀㤂k programındak⨀㤂 b⨀㤂r öğrenc⨀㤂 Enst⨀㤂tü anasanat dalı başkanlığının öner⨀㤂s⨀㤂 ve Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m
Kurulu onayı ⨀㤂le d⨀㤂ğer yükseköğret⨀㤂m kurumlarında ver⨀㤂lmekte olan derslerden en çok üç ders seçeb⨀㤂l⨀㤂r.
Süre
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterl⨀㤂k programına ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n süreler, bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n doktora programındak⨀㤂
hükümler⨀㤂ne göre yürütülür.
Sanatta yeterl⨀㤂k sınavı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterl⨀㤂k sınavının amacı, sanatta yeterl⨀㤂k dersler⨀㤂n⨀㤂 ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 uygulamaları başarıyla
tamamlayan öğrenc⨀㤂n⨀㤂n temel konular ve sanatta yeterl⨀㤂k çalışmasıyla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 konularda der⨀㤂nl⨀㤂ğe sah⨀㤂p olup olmadığının
sınanmasıdır. Sanatta yeterl⨀㤂k sınavının uygulanması bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n doktora yeterl⨀㤂k sınavına ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n hükümler⨀㤂ne göre
yapılır.
Sanatta yeterl⨀㤂k çalışması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterl⨀㤂k sınavını başarıyla tamamlayan b⨀㤂r öğrenc⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n; danışman, anasanat dalı
başkanı ve o anasanat dalında görevl⨀㤂 başka b⨀㤂r öğret⨀㤂m üyes⨀㤂nden oluşacak b⨀㤂r kom⨀㤂te tarafından öğrenc⨀㤂n⨀㤂n tez çalışması
mı yoksa sanat eser⨀㤂 çalışması mı yapacağı bel⨀㤂rlenerek Enst⨀㤂tüye öner⨀㤂l⨀㤂r. Bu öner⨀㤂 Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından
karara bağlanır.
(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar ver⨀㤂len öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n, bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n doktora tez çalışmasına ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n
hükümler⨀㤂 uygulanır.
(3) Sanat eser⨀㤂 çalışması yapmasına karar ver⨀㤂len öğrenc⨀㤂ler ⨀㤂ç⨀㤂n;
a) Her öğrenc⨀㤂 ⨀㤂ç⨀㤂n b⨀㤂r sanat eser⨀㤂 çalışması ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂 oluşturulur. Bu kom⨀㤂ten⨀㤂n oluşturulmasında ve
çalışmasında bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n doktora tez ⨀㤂zleme kom⨀㤂tes⨀㤂ne ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n hükümler⨀㤂 uygulanır.
b) Öğrenc⨀㤂n⨀㤂n yapacağı sanat eser⨀㤂 çalışmasının mah⨀㤂yet⨀㤂n⨀㤂, ⨀㤂çer⨀㤂ğ⨀㤂n⨀㤂 ve gerek⨀㤂rse yöntem⨀㤂n⨀㤂 ⨀㤂çeren b⨀㤂r sanat eser⨀㤂
çalışması öner⨀㤂s⨀㤂 danışman gözet⨀㤂m⨀㤂nde öğrenc⨀㤂 tarafından yazılarak anasanat dalı başkanlığınca Enst⨀㤂tüye öner⨀㤂l⨀㤂r.
Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulunun onayı ⨀㤂le öner⨀㤂 kes⨀㤂nleş⨀㤂r.
c) Sanat eser⨀㤂 çalışmasının tamamlanmış sayılması ⨀㤂ç⨀㤂n öğrenc⨀㤂, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen yazılı b⨀㤂r
metn⨀㤂 Enst⨀㤂tünün tez yazım kılavuzuna uygun b⨀㤂ç⨀㤂mde hazırlar ve bu metn⨀㤂n altı adet kopyasını Enst⨀㤂tüye sunar. Bu met⨀㤂n
b⨀㤂r tez olmayıp, sanat dalının ve o daldak⨀㤂 çalışmanın özell⨀㤂ğ⨀㤂ne göre değ⨀㤂şeb⨀㤂len, bazı durumlarda ortaya konan or⨀㤂j⨀㤂nal

b⨀㤂r sanat eser⨀㤂n⨀㤂, hazırlanan üst düzeyde b⨀㤂r serg⨀㤂y⨀㤂, res⨀㤂tal⨀㤂, ya da tems⨀㤂l⨀㤂 açıklayan b⨀㤂r ön rapor n⨀㤂tel⨀㤂ğ⨀㤂nded⨀㤂r.
ç) Sanat eser⨀㤂 çalışmasının sonuçlandırılması ⨀㤂le ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 d⨀㤂ğer tüm hususlar bu Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂n doktora tez⨀㤂n⨀㤂n
sonuçlandırılmasına ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n hükümler⨀㤂ne göre yapılır. Ancak burada tez⨀㤂n yer⨀㤂n⨀㤂 sanat eser⨀㤂 alır. Sanat eser⨀㤂 ⨀㤂se, yazılı
or⨀㤂j⨀㤂nal b⨀㤂r çalışma olab⨀㤂leceğ⨀㤂 g⨀㤂b⨀㤂, uygulamalı olarak sunulan res⨀㤂tal, tems⨀㤂l ve benzer⨀㤂 çalışma da olab⨀㤂l⨀㤂r. Res⨀㤂tal, tems⨀㤂l
ve benzer⨀㤂 çalışma olması durumunda, öğrenc⨀㤂n⨀㤂n hazırladığı üst düzeyde b⨀㤂r sanat eser⨀㤂n⨀㤂 jür⨀㤂 önünde ⨀㤂cra etmes⨀㤂 ve
savunması ⨀㤂sten⨀㤂r.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş⨀㤂tl⨀㤂 ve Son Hükümler
Öğrenc⨀㤂 değ⨀㤂ş⨀㤂m⨀㤂
MADDE 56 – (1) Yurt dışındak⨀㤂 ve yurt ⨀㤂ç⨀㤂ndek⨀㤂 öğrenc⨀㤂 değ⨀㤂ş⨀㤂m⨀㤂 ve ders almayla ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 olarak, Ün⨀㤂vers⨀㤂te ⨀㤂le
yurt ⨀㤂ç⨀㤂ndek⨀㤂 ve yurt dışındak⨀㤂 başka b⨀㤂r ün⨀㤂vers⨀㤂te/teknoloj⨀㤂 Enst⨀㤂tüsü arasında yapılan Avrupa B⨀㤂rl⨀㤂ğ⨀㤂, Socrates
Erasmus, Farab⨀㤂 ve benzer⨀㤂 öğrenc⨀㤂 değ⨀㤂ş⨀㤂m⨀㤂 anlaşmaları uyarınca, öğrenc⨀㤂 değ⨀㤂ş⨀㤂m⨀㤂 programı çerçeves⨀㤂nde, yurt ⨀㤂ç⨀㤂ndek⨀㤂
ve yurt dışındak⨀㤂 ün⨀㤂vers⨀㤂telere b⨀㤂r veya ⨀㤂k⨀㤂 yarıyıl süreyle öğrenc⨀㤂 gönder⨀㤂leb⨀㤂l⨀㤂r. Aynı değ⨀㤂ş⨀㤂m kapsamında, d⨀㤂ğer
ün⨀㤂vers⨀㤂telerden gelen öğrenc⨀㤂lere de, Ün⨀㤂vers⨀㤂tede okudukları süre ⨀㤂çer⨀㤂s⨀㤂nde bu Yönetmel⨀㤂k hükümler⨀㤂 uygulanır.
Değ⨀㤂ş⨀㤂m programlarının uygulanmasına ⨀㤂l⨀㤂şk⨀㤂n esaslar Enst⨀㤂tü Yönet⨀㤂m Kurulu tarafından bel⨀㤂rlen⨀㤂r.
D⨀㤂s⨀㤂pl⨀㤂n
MADDE 57 – (1) Öğrenc⨀㤂ler⨀㤂n d⨀㤂s⨀㤂pl⨀㤂n ⨀㤂ş ve ⨀㤂şlemler⨀㤂; Yükseköğret⨀㤂m Kurumları Öğrenc⨀㤂 D⨀㤂s⨀㤂pl⨀㤂n Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂
hükümler⨀㤂ne göre yürütülür.
Yönetmel⨀㤂kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂kte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 22683 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂m ve Öğret⨀㤂m Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂 ve L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂mÖğret⨀㤂m Enst⨀㤂tüler⨀㤂n⨀㤂n Teşk⨀㤂lât
ve İşley⨀㤂ş Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂 hükümler⨀㤂 ⨀㤂le Senato ve ⨀㤂lg⨀㤂l⨀㤂 Enst⨀㤂tüler⨀㤂n yönet⨀㤂m kurulları kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel⨀㤂k
MADDE 59 – (1) 23/9/2009 tar⨀㤂hl⨀㤂 ve 27355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂
L⨀㤂sansüstü Eğ⨀㤂t⨀㤂mÖğret⨀㤂m ve Sınav Yönetmel⨀㤂ğ⨀㤂 yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k yayımı tar⨀㤂h⨀㤂nde yürürlüğe g⨀㤂rer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmel⨀㤂k hükümler⨀㤂n⨀㤂 Aksaray Ün⨀㤂vers⨀㤂tes⨀㤂 Rektörü yürütür.

