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YÖNETMELİK

Kırklarel� Ün�vers�tes�nden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Kırklarel� Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen l�sansüstü

eğ�t�m-öğret�m programlarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kırklarel� Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen l�sansüstü

programlardak� eğ�t�m-öğret�m ve b�l�msel araştırma 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) Danışman: Enst�tüde kayıtlı öğrenc�ye ders, proje ve tez dönemler�nde rehberl�k etmek üzere enst�tü

yönet�m kurulu tarafından atanan; ders seç�m�, b�t�rme projes�, tez, eser metn� konularında b�l�msel danışmanlık yapan
öğret�m elemanını,

ç) Dönem projes�: Tezs�z yüksek l�sans programı öğrenc�ler�nce hazırlanacak b�t�rme projes�n�,
d) Enst�tü: Kırklarel� Ün�vers�tes�ne bağlı olarak l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m yapan enst�tüler�,
e) Enst�tü anab�l�m dalı : Enst�tülerde programı bulunan ve programın yürütülmes�nden enst�tüye karşı

sorumlu olan anab�l�m dalını,
f) Enst�tü anab�l�m dalı başkanı: Enst�tüde bulunan programların anab�l�m dalı başkanını,
g) Enst�tü anab�l�m dalı kurulu: Anab�l�m dalının b�l�m dalı veya program başkanlarından oluşan kurulu;

anab�l�m dalının, yalnız b�r b�l�m dalını kapsadığı durumlarda �se bütün öğret�m üyeler�nden ve doktora yapmış
öğret�m görevl�ler�nden oluşan kurulu,

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

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

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�,

�) L�sansüstü program: Yüksek l�sans, doktora düzey�nde eğ�t�m-öğret�m yapılarak d�ploma ver�len programı,
j) L�sansüstü �k�nc� öğret�m programı: Mesa� saatler� dışında yapılan l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m programını,
k) L�sansüstü uzaktan öğret�m programı: B�l�ş�m teknoloj�ler� destekl� �nternet aracılığı �le gerçekleşt�r�len

l�sansüstü eğ�t�m programını,
l) Eş danışman: Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n gerekt�rd�ğ� durumlarda atanan �k�nc� danışmanı,
m) Rektörlük: Kırklarel� Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
n) Senato: Kırklarel� Ün�vers�tes� Senatosunu,
o) Sem�ner: L�sansüstü öğrenc�ler�n�n ders dönem�nde hazırladıkları b�l�msel b�r konunun �ncelen�p

�rdelenmes�ne dayanan, sözlü sunulup değerlend�r�len ve yazılı b�r met�nden oluşan çalışmayı,
ö) Tez �zleme kom�tes�: Doktora programlarında kayıtlı öğrenc�n�n tez çalışmasını �zleyen kom�tey�,
p) TÖMER: Türkçe Öğret�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
s) Ün�vers�te: Kırklarel� Ün�vers�tes�n�,
ş) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
t) YÖKDİL: Yükseköğret�m Kurumları Yabancı D�l Sınavını,
u) TYYÇ: Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L�sansüstü Programların Açılmasına İl�şk�n Esaslar

L�sansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Enst�tü, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre bel�rlenecek enst�tü anab�l�m dallarında l�sansüstü

düzey�nde programları yürütür.
(2) L�sansüstü öğret�m; tezl� ve tezs�z yüksek l�sans �le doktora programlarından oluşur.
(3) L�sansüstü program; anab�l�m dalı kurulunun öner�s�, enst�tü yönet�m kurulunun uygun görüşü, Senatonun

kabulü, Rektörün öner�s� ve Yükseköğret�m Kurulu (YÖK)’nun onayı �le açılır.
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(4) Enst�tülerde, Rektörün öner�s� ve YÖK’ün kararıyla, stratej�k alanlarda l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m
yapmak üzere yurt �ç� ve yurt dışı ortak l�sansüstü programlar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre açılır ve yürütülür.

(5) Anab�l�m dalı başkanı; l�sansüstü programların açılması, kapatılması, �s�m değ�ş�kl�ğ�, b�rleşt�r�lmes�,
akadem�k esaslar ve fakülte/yüksekokul uhdes�nde yer alan f�z�ksel altyapı ve mekânların kullanımında bölüm başkanı
olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokulun dekanlık/müdürlükler� �le koord�nel� çalışır.

Açılan programların öğret�m d�l�
MADDE 6 – (1) Enst�tüde yürütülen programlarda öğret�m d�l� Türkçed�r. Ancak, enst�tü kurulunun öner�s� ve

Senatonun onayı �le bel�rl� eğ�t�m programlarında, bel�rlenen b�r yabancı d�lde 23/3/2016 tar�hl� ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� uyarınca öğret�m ver�leb�l�r.

(2) Tezler�n yazım d�l� Türkçed�r. Danışmanın ve enst�tü anab�l�m dalı başkanının ortak öner�s� ve enst�tü
yönet�m kurulunun onayı �le gerek görülen hallerde b�r tez�n yabancı d�lde hazırlanmasına karar ver�leb�l�r.

(3) Yabancı d�lde öğret�m yapılan l�sansüstü programlarda tezler, �lg�l� yabancı d�lde yazılır.
(4) Yabancı d�lde hazırlanacak tezlerde; tez danışmanının �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca yabancı d�lde ders

vereb�l�yor olma şartını sağlaması gerek�r.
(5) Yabancı d�lde hazırlanan tezler�n tez savunma sınavlarının da bu d�lde yapılması gerekmekted�r. Tez

savunma jür� üyeler�n�n �lg�l� mevzuat hükümler�nce bel�rt�len yabancı d�lde ders vereb�lme şartını sağlaması gerek�r.
Program ders planları, dersler ve ders sorumlularının bel�rlenmes�
MADDE 7 – (1) YÖK tarafından açılması uygun bulunan l�sansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere

yarıyıl esasına göre düzenlen�r ve yürütülür.
(2) L�sansüstü programlarda kred� ve AKTS �ş yükünün bel�rlenmes�nde; �lg�l� programın yer aldığı d�ploma

düzey� ve alanına bağlı olarak öğrenc�ler�n ders �ç� ve ders dışı çalışma süreler�, öğrenc� AKTS �ş yükü anketler�,
TYYÇ’de öngörülen yetk�nl�kler, mezun öğrenc� görüşler� göz önünde bulundurularak aşağıdak� hususlar d�kkate
alınır:

a) B�r l�sansüstü ders�n yarıyıl kred� değer�, b�r yarıyıl devam eden ders�n haftalık teor�k ders saat�n�n tamamı
�le haftalık uygulama veya laboratuvar saat�n�n yarısının toplamından oluşur.

b) İlg�l� d�ploma programını b�t�ren öğrenc�n�n kazanacağı b�lg�, becer� ve yetk�nl�klere o ders�n katkısını �fade
eden öğren�m kazanımları �le açıkça bel�rlenm�ş teor�k veya uygulamalı ders saatler� ve öğrenc�ler �ç�n öngörülen
d�ğer faal�yetler �ç�n gerekl� çalışma saatler� de göz önünde bulundurularak AKTS ders kred�ler� hesaplanır.

(3) L�sansüstü ders planları, �lg�l� enst�tü anab�l�m dallarındak� l�sansüstü programlardan mezun olunab�lmes�
�ç�n alınması gereken zorunlu/seçmel� dersler, sem�ner, tez, uzmanlık alan ders� ve benzer� çalışmaların kred�
toplamlarıdır. Bu öğret�m planları �lg�l� anab�l�m dalı kurulunun öner�s�, �lg�l� enst�tü kurulunun uygun görüşü ve
Senato onayı �le yürürlüğe g�rer.

(4) B�l�msel araştırma tekn�kler� �le araştırma ve yayın et�ğ� konularını �çeren en az b�r ders�n l�sansüstü eğ�t�m
sırasında ver�lmes� zorunludur.

(5) L�sansüstü ders planlarında yer alacak olan sem�ner ve tez çalışması dersler� kred�s�zd�r.
(6) L�sansüstü ders planlarına eklen�lmes� düşünülen yen� b�r ders �ç�n;
a) Ders� verecek öğret�m üyes� ders�n �çer�ğ�, gerekçes� ve kaynaklarını �çeren müracaatını �lg�l� enst�tü

anab�l�m dalı başkanlığına yapar. Eklen�lmes� düşünülen ders, �lg�l� anab�l�m dalı kurulunun öner�s�, �lg�l� enst�tü
kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı �le yürürlüğe g�rer.

b) Ders ekleme talepler�, güz yarıyılı �ç�n N�san ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı �ç�n Ek�m ayı sonuna kadar
�lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlıklarınca anab�l�m dalı kurulu kararı �le b�rl�kte �lg�l� enst�tü müdürlükler�ne yapılır.
Bel�rlenen süreler dışında sunulan talepler değerlend�rmeye alınmaz.

(7) B�r l�sansüstü programının ders planındak� ders değ�ş�kl�kler�, ders �ptal�, ders kred� değ�ş�kl�ğ�, ders kodu
ve benzer� değ�ş�kl�kler �le öğrenc�ler�n bu değ�ş�kl�klere �l�şk�n �nt�bak �lkeler� �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı
tarafından hazırlanır. İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı değ�ş�kl�k öner�s�n�, anab�l�m dalı kurul kararı �le b�rl�kte
�lg�l� enst�tüye öner�r. Değ�ş�kl�kler, �lg�l� enst�tü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı �le kes�nleş�r.

(8) B�r yarıyılda hang� dersler�n açılacağı ve açılması planlanan dersler�n hang� öğret�m üyeler� tarafından
ver�leceğ�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı anab�l�m dalı kurul kararı �le b�rl�kte �lg�l� enst�tüye öner�l�r. Açılacak
ve açılması planlanan dersler �le bu dersler�n hang� öğret�m üyeler� tarafından ver�leceğ� �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulunun onayı �le kes�nleş�r. Bel�rlenen süreler dışında sunulan öner�ler zorunlu haller har�ç olmak üzere
değerlend�rmeye alınmaz.

(9) Ders sorumlularının görevlend�rmeler�; güz yarıyılı �ç�n Temmuz ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı �ç�n �se
Kasım ayı sonuna kadar �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� üzer�ne �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le
yapılır. Bel�rlenen süreler dışında sunulan öner�ler zorunlu haller har�ç olmak üzere değerlend�rmeye alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Program Başvuru Koşulları, Öğrenc� Kabulü ve Kayıt Esaslarının Bel�rlenmes�

Programların kontenjan tesp�t� ve �lanı
MADDE 8 – (1) Enst�tülerdek� l�sansüstü programlara öğrenc� alımı, kontenjanı ve aranan şartlar, �lg�l�

anab�l�m dalı kurulunun öner�s� d�kkate alınarak �lg�l� enst�tü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı �le bel�rlen�r.
(2) Öğrenc� kabul ed�lecek l�sansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru ve sınav tar�hler� �le

başvuru ve sınavlara �l�şk�n d�ğer b�lg�ler ve �stenen belgeler her akadem�k yarıyıl başında �lg�l� enst�tünün �nternet
sayfasında �lan ed�l�r. Öğrenc� alımıyla �lg�l� tüm �şlemler �lg�l� enst�tü müdürlükler� tarafından yürütülür.

(3) Enst�tülerde yürütülen l�sansüstü programlarının kontenjanları; alan �ç�, alan dışı, yatay geç�ş, yabancı
uyruklu ve özel öğrenc� şekl�nde b�r gruplandırma göz önünde bulundurularak bel�rlen�r.
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(4) Alan �ç� ve alan dışı öğrenc� kontenjanları; yüksek l�sans ve doktora programlarına hang� l�sans ve yüksek
l�sans mezunlarının başvuru yapab�leceğ� ve hang�ler�n�n b�l�msel hazırlık programına alınacağını �fade eder. Alan �ç�
ve alan dışı mezun�yet tanımlarında Senatonun �lg�l� dönem �ç�n bel�rled�ğ� karar uygulanır.

B�l�m ve mülakat sınavı jür�ler�n�n bel�rlenmes�
MADDE 9 – (1) İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı, �lan ett�ğ� her program �ç�n, enst�tü anab�l�m dalında

görev yapan veya �lg�l� anab�l�m dalında çalışmaları bulunan Ün�vers�te �ç�ndek� beş öğret�m üyes� arasından üç as�l ve
�k� yedek üyeden oluşan b�l�m ve mülakat sınavı jür�s�n�, anab�l�m dalı kurulu kararıyla bel�rleyerek �lg�l� enst�tü
yönet�m kuruluna sunar. İlg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla jür� kes�nleş�r.

(2) İlg�l� enst�tü anab�l�m dalında yeterl� öğret�m üyes� yoksa en az b�r jür� üyes�n�n �lg�l� enst�tü anab�l�m
dalından olması kaydıyla d�ğer üyeler, Ün�vers�te �ç�nde görevl� öğret�m üyeler�nden seç�leb�l�r. İlg�l� enst�tü anab�l�m
dalı başkanlığı bünyes�nde bulunan farklı l�sansüstü programlar �ç�n aynı veya farklı jür�ler oluşturulab�l�r. Anab�l�m
dalı başkanlıkları değerlend�rme sonuç tutanaklarını, enst�tü müdürlüğü tarafından bel�rlenen tar�he kadar �lg�l�
enst�tüye tesl�m eder.

Genel başvuru şartları
MADDE 10 – (1) L�sansüstü programlara başvurular, �lg�l� enst�tüler tarafından öngörülmes� hal�nde �nternet

s�tes� üzer�nden çevr�m�ç� ortamda hazırlanan b�r müracaat formunun adaylarca doldurulması �le de gerçekleşt�r�leb�l�r.
Enst�tüler bu durumda adaylardan müracaatta ayrıca belge �stemeyeb�l�r. Ancak bu adayların l�sansüstü programlara
g�r�ş �ç�n b�l�m ve mülakat sınavını başarmaları hal�nde kes�n kayıt yaptırmaları sırasında verecekler� b�lg�lerle
başvurudak� beyanları arasında farklılıklar olması durumunda; bu adaylar, kes�n kayıt hakkı kazanmış veya kes�n kayıt
yapmış olsalar dah� gerçeğe aykırı beyan vermeler� neden�yle bu haklarını kaybederler.

(2) Adaylar, tüm enst�tülerde başvuru dönem� �ç�nde en fazla b�r tezs�z yüksek l�sans �le b�r tezl� yüksek
l�sans/doktora programına başvuru yapab�l�rler.

(3) Yurt dışı l�sans ve/veya yüksek l�sans programlarından mezun olan adayların YÖK tarafından denkl�ğ�
kabul ed�lm�ş b�r l�sans ve/veya yüksek l�sans d�plomasına sah�p olması gerek�r.

(4) Öğrenc� kabulünde yapılacak değerlend�rmede adayların mezun�yet not ortalamaları 100’lük s�steme göre
değerlend�r�l�r. Mezun�yet not ortalamalarının dönüşüm hesabında YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.

(5) L�sansüstü programlara başvuran adayların başarı puanlarının denkl�ğ� hal�nde mezun�yet notuna, eş�tl�k
devam ed�yorsa sırasıyla; ALES veya TUS puanına, yabancı d�l puan şartı aranan programlar �ç�n yabancı d�l puanına,
b�l�m ve mülakat sınav puanlarının üstünlüğüne bakılır.

Tezl� yüksek l�sans programlarına başvuru ve değerlend�rme şartları
MADDE 11 – (1) Tezl� yüksek l�sans programına başvurab�lmeler� �ç�n adayların;
a) İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından

kabul ed�len b�r l�sans d�plomasına sah�p olmaları gerek�r.
b) ALES,TUS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul ed�len d�ğer sınavlardan, başvurdukları programın �lan

ed�len puan türünden en az 55 puan almaları gerek�r. Ancak, �lg�l� anab�l�m dalı kurulunun öner�s�, �lg�l� enst�tü
kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı �le ALES veya TUS puanı artırılab�l�r, yabancı d�l puanı şartı
get�r�leb�l�r.

(2) Tezl� yüksek l�sans programına başvuru yapmış tüm adaylar, �lg�l� enst�tü �nternet sayfasında duyurulan
gün, saat ve yerde b�l�m ve mülakat sınavına alınır.

(3) B�l�m ve mülakat sınavlarından b�r�ne g�rmeyen adaylar başarısız sayılır.
(4) B�l�m ve mülakat sınavında adayın; b�l�msel araştırma yapma, b�lg�lere er�şme, b�lg�y� değerlend�rme,

yorumlama yeterl�l�ğ�n� kazanma ve mevcut b�lg�n�n uygulamada kullanımı becer� ve yetk�nl�kler� değerlend�r�l�r.
(5) Yabancı d�l şartı aranmayan tezl� yüksek l�sans programlarının g�r�ş başarı notunun hesaplanmasında;

ALES veya TUS puanının %50’s�, l�sans mezun�yet notunun %25’� ve b�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalamasının
%25’� d�kkate alınır. B�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzer�nden 50 puanın altında olan
adaylar başarısız kabul ed�lerek değerlend�rme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümler� doğrultusunda hesaplanan
puanlara göre en yüksek puandan �t�baren sıralanarak kontenjan dâh�l�nde öğrenc�l�ğe kabul ed�l�r.

(6) Yabancı d�l şartı aranan tezl� yüksek l�sans programlarının g�r�ş başarı notunun hesaplanmasında; ALES
veya TUS puanının %50’s�, yabancı d�l puanının %10’u, l�sans mezun�yet notunun %15’� ve b�l�m ve mülakat
sınavlarının not ortalamasının %25’� d�kkate alınır. B�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalaması 50 puanın altında
olan adaylar başarısız kabul ed�lerek değerlend�rme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra hükümler� doğrultusunda
hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan �t�baren sıralanarak kontenjan dâh�l�nde öğrenc�l�ğe kabul ed�l�r.

(7) Tezl� yüksek l�sans programlarına kabul ed�leb�lmek �ç�n g�r�ş başarı notunun en az 60 puan olması gerek�r.
(8) Tezl� yüksek l�sans programına başvuran adaylar bu maddede bel�rt�len başarı değerlend�rme notuna göre

sıralanır. İlan ed�len kontenjan sayısı kadar aday, kes�n kayıt yaptırmaları �ç�n �lg�l� enst�tü �nternet sayfasında veya
çevr�m�ç� olarak başvuru programında �lan ed�l�r. Asıl l�stede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yer�ne �lan
ed�len gün ve saatte yedek l�steden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yapılan �lanları ve bu �lanlara �l�şk�n
güncellemeler� tak�p etme sorumluluğu adaylara a�tt�r.

Tezs�z yüksek l�sans programlarına başvuru ve değerlend�rme şartları
MADDE 12 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programına başvurab�lmeler� �ç�n adayların Senato tarafından kabul

ed�lmes� uygun görülen b�r l�sans d�plomasına sah�p olmaları gerek�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programına başvuran adayların başarı sıralaması l�sans mezun�yet notuna göre yapılır.

İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s�, �lg�l� enst�tü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı �le b�l�m ve
mülakat sınavı yapılab�l�r.
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(3) B�l�m ve mülakat sınavı yapılması durumunda tezs�z yüksek l�sans programına başvuran adayların başarı
notunun hesaplanmasında; l�sans mezun�yet notunun %60’ı ve b�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %40’ı
d�kkate alınır. B�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzer�nden 50 puanın altında olan adaylar
başarısız kabul ed�lerek değerlend�rme dışı bırakılır. Adayların, bu fıkra hükümler� doğrultusunda hesaplanan puanlara
göre en yüksek puandan �t�baren başarı sırası bel�rlen�r.

(4) İlan ed�len kontenjan sayısı kadar aday, kes�n kayıt yaptırmaları �ç�n �lg�l� enst�tü �nternet sayfasında veya
çevr�m�ç� başvuru programında �lan ed�l�r. Asıl l�steden kontenjan dolmadığı takd�rde �lan ed�len yedek l�stes�nde yer
alan adaylardan sıralama yapılarak boş kontenjan sayısına göre kes�n kayıt alınır. Yapılan �lanları ve bu �lanlara �l�şk�n
güncellemeler� tak�p etme sorumluluğu adaylara a�tt�r.

Doktora programlarına başvuru ve değerlend�rme şartları
MADDE 13 – (1) Doktora programına başvurab�lmeler� �ç�n adayların;
a) İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı tarafından uygun görülen ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından kabul ed�len

b�r tezl� yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları gerek�r.
b) ALES,TUS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul ed�len d�ğer sınavlardan başvurdukları programın puan

türünde en az 55 puan almaları gerek�r. Ancak, enst�tü anab�l�m dalının öner�s� enst�tü yönet�m kurulunun uygun
görüşü ve Senato kararı �le ALES veya TUS puan kr�ter� yükselt�leb�l�r.

c) YÖK tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavları YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eş değerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu puana muad�l b�r puan almış
olmaları gerek�r. Ancak, enst�tü anab�l�m dalının öner�s� �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun uygun görüşü ve Senatonun
onayı �le yabancı d�l puan kr�ter� yükselt�leb�l�r.

(2) Doktora programına başvuru yapmış tüm adaylar, enst�tü �nternet sayfasında duyurulan gün, saat ve yerde
b�l�m ve mülakat sınavına alınır.

(3) B�l�m ve mülakat sınavlarından b�r�ne g�rmeyen adaylar başarısız sayılır.
(4) B�l�m sınavında adayın; bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve der�n b�r bakış açısı �le

�rdeleyerek yorum yapması ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� b�l�msel yöntemler� uygulayab�lme becer�s� ve
yeteneğ� konuları da değerlend�r�l�r.

(5) Doktora programına g�r�ş başarı notunun hesaplanmasında; ALES veya TUS puanının %50’s�, yabancı d�l
puanının %15’�, l�sans mezun�yet notunun %5’�, tezl� yüksek l�sans mezun�yet notunun %5’� ve b�l�m ve mülakat
sınavlarının not ortalamasının %25’� d�kkate alınır. B�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan
üzer�nden 65 puanın altında olan adaylar başarısız kabul ed�lerek değerlend�rme dışı bırakılır. Adaylar, bu fıkra
hükümler� doğrultusunda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan �t�baren sıralanarak kontenjan dâh�l�nde
öğrenc�l�ğe kabul ed�l�r.

(6) Doktora programlarına kabul ed�leb�lmek �ç�n g�r�ş başarı notunun en az 70 puan olması gerek�r.
(7) Doktora programına başvuran adaylar arasında bu maddede bel�rt�len başarı değerlend�rme notuna göre

sıralama yapılır. İlan ed�len kontenjan sayısı kadar aday, kes�n kayıt yaptırmaları �ç�n enst�tü �nternet sayfasında veya
çevr�m�ç� başvuru programında �lan ed�l�r. Asıl l�stede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yer�ne �lan ed�len
gün ve saatte yedek l�steden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yapılan �lanları ve bu �lanlara �l�şk�n güncellemeler�
tak�p etme sorumluluğu adaylara a�tt�r.

B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 14 – (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 yüksek l�sans veya doktora programı adayları �ç�n eks�kl�kler�n� g�dermek ve alana �nt�baklarını sağlamak �ç�n
b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2) B�l�msel hazırlık programında öğrenc�n�n alacağı dersler, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s�
ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le zorunlu dersler olarak bel�rlen�r. Söz konusu derslere �l�şk�n esaslar
şunlardır:

a) B�l�msel hazırlık programına kabul ed�len yüksek l�sans programı öğrenc�s�n�n alacağı dersler zorunlu l�sans
dersler�nden oluşur.

b) B�l�msel hazırlık programına kabul ed�len doktora öğrenc�s�n�n alacağı dersler, zorunlu l�sans ve/veya
yüksek l�sans dersler�nden oluşur.

c) B�l�msel hazırlık programında alınacak dersler, l�sansüstü programını tamamlamak �ç�n gerekl� görülen
dersler�n yer�ne geçmez; alınan dersler mezun�yet belges�nde görülür. Ancak l�sansüstü genel ağırlıklı not
ortalamasına dâh�l ed�lmez.

ç) B�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc�, b�l�msel hazırlık programını başarı �le tamamlamadan yüksek
l�sans veya doktora ders� alamaz.

d) B�l�msel hazırlık programıyla �lg�l� ders kaydı, devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma şartları ve ders
tekrarı g�b� konularda bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� uygulanır.

(3) B�l�msel hazırlık programında geç�r�lecek süre en çok �k� yarıyıldır. Yaz öğret�m� bu süreye dâh�l ed�lmez.
Bu süre dönem �z�nler� dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r. Bu programda
geç�r�len süre yüksek l�sans veya doktora programı süreler�ne dâh�l ed�lmez.

Özel öğrenc� kabulü
MADDE 15 – (1) B�r yükseköğret�m kurumu mezunu veya öğrenc�s� olup bel�rl� b�r konuda b�lg�s�n� artırmak

�steyenler, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının onayı �le l�sansüstü derslere özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�r.
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(2) Özel öğrenc� statüsünde ders almak �steyen adayların, �lg�l� enst�tü tarafından �sten�len evraklarla b�rl�kte
akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde �lg�l� enst�tüye başvuru yapmaları gerek�r.

(3) Özel öğrenc�l�k �lg�l� programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k b�r eğ�t�m olmayıp süres� �k� yarıyılı
geçemez. Özel öğrenc� statüsünde ders alanlar öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz (öğrenc� k�ml�ğ� ver�lmez, askerl�k
�şlemler� yürütülmez ve benzer�).

(4) Özel öğrenc� kabulü; b�r alt öğren�m�ne a�t mezun�yet notu d�kkate alınarak �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı
başkanlığının değerlend�rmes� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le gerçekleş�r. Ancak mevcut yarıyılda �lg�l�
programa öğrenc� kabulü yapılmadıysa özel öğrenc� statüsünde öğrenc� alınmaz ve sadece özel öğrenc�lere yönel�k
l�sansüstü ders açılmaz.

(5) Enst�tü yönet�m kurulu tarafından özel öğrenc� statüsünde ders almaları uygun bulunan öğrenc�ler�n, �lg�l�
derse/derslere kayıt olab�lmeler� �ç�n Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca tesp�t ed�len ders saat ücret�n� ödemeler�
gerekmekted�r.

(6) L�sansüstü programa asıl öğrenc� olarak kabul ed�lm�ş öğrenc�ler�n daha öncek� yıllarda özel öğrenc�
olarak aldığı ve başarılı olduğu dersler�n muaf�yet �şlemler�nde, muaf�yet ver�len dersler kayıtlı oldukları l�sansüstü
programda tamamlamaları gereken dersler�n %50’s�n� geçemez.

(7) Özel öğrenc�ler�n kaydoldukları dersler� bırakmak �stemeler� hal�nde o ders �ç�n öded�kler� ücret �ade
ed�lmez.

(8) Özel öğrenc�lere d�ploma ve unvan ver�lmez. Ancak kend�ler�ne �zled�kler� dersler� ve bu derslerde
aldıkları notları gösteren b�r belge ver�l�r.

(9) Özel öğrenc�lere; derse devam, sınav, başarının değerlend�r�lmes�, d�s�pl�n ve d�ğer hususlarda bu
Yönetmel�k hükümler� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenc� kabulü
MADDE 16 – (1) Yurt �ç� ve/veya yurt dışındak� ün�vers�teler�n l�sans ve/veya yüksek l�sans programlarından

mezun olan ve l�sansüstü öğren�m görmek �steyen yabancı uyruklu adaylar �lg�l� enst�tüler tarafından �sten�len
belgelerle b�rl�kte, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde �lg�l� enst�tüye başvurur.

(2) Yabancı uyruklu öğrenc� olarak başvuru yapab�lmeler� �ç�n adayların;
a) L�sans ya da yüksek l�sans mezun�yet notu ortalamasının 4’lük not s�stem� üzer�nden en az 2.00 olması

gerek�r.
b) Türkçe d�l yeterl�l�ğ�n�n, Avrupa D�l Portfolyosuna göre C1 düzey�nde olması gerek�r. Ancak �lg�l� enst�tü

anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le başvuruları uygun bulunan yabancı
uyruklu öğrenc�lerden, Türkçe D�l Yeterl�k belges� olmayanların Ün�vers�te bünyes�ndek� TÖMER tarafından
yapılacak Türkçe D�l Yeterl�k Sınavından 100 üzer�nden en az 81 (Avrupa D�l Portfolyosu C1) puan alması gerek�r.
Sınavda başarısız olan öğrenc�ler enst�tü yönet�m kurulu kararı �le söz konusu TÖMER’de Türkçe hazırlık kursuna
alınarak 1 yıl �z�nl� sayılırlar. Türkçe hazırlık kursunda başarılı olan ve Türkçe D�l Yeterl�k belges�n� �braz eden
öğrenc�ler kayıtlı oldukları l�sansüstü programdan ders almaya başlayab�l�rler.

c) Doktora programı �ç�n, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavları YDS
veya YÖKDİL’den 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu
puana muad�l b�r puan almış olunması gerek�r.

(3) L�sans ya da yüksek l�sans öğren�m�n� Türk�ye’de tamamlayanlar Türkçe d�l yeterl�ğ� şartından muaf
tutulur.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvuruları, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca mezun�yet not ortalamaları
esas alınarak değerlend�r�l�r. Adaylar �ç�n ayrıca b�r sınav yapılmaz. Ancak �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı
başvuru yapan adaylarla elektron�k ortamda karşılıklı b�r görüşme talep edeb�l�r.

(5) Yabancı uyruklu öğrenc�ler, her yıl Cumhurbaşkanı kararına �st�naden Ün�vers�te Yönet�m Kurulu
tarafından bel�rlenen öğren�m ücret�n� ödemekle yükümlüdür. Uluslararası andlaşmalar gereğ� Türk�ye’de burslu
olarak öğren�m görmek üzere YÖK tarafından yerleşt�r�len öğrenc�ler öğren�m ücret� ödemekle yükümlü değ�ld�r.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 17 – (1) Ün�vers�tedek� veya d�ğer b�r yükseköğret�m kurumundak� b�r l�sansüstü programda en az

b�r yarıyılı tamamlamış ve o zamana kadar aldığı dersler�n tümünden başarılı olmuş öğrenc�; l�sansüstü programlara
�lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının görüşü, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le Ün�vers�tede yürütülen
l�sansüstü programlara yatay geç�ş yoluyla kabul ed�leb�l�r.

(2) Yatay geç�ş şartları, �lg�l� anab�l�m dalı kurulunun öner�s�, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun kararı ve
Senatonun onayı �le bel�rlenerek �lg�l� enst�tünün �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(3) Yatay geç�ş başvuruları, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, �lg�l� enst�tülere şahsen müracaat ve/veya
öngörülmes� hal�nde �nternet s�tes� üzer�nden çevr�m�ç� ortamda hazırlanan b�r müracaat formunun adaylarca
doldurulması �le de gerçekleşt�r�leb�l�r.

(4) L�sansüstü programlara yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulünde �stenecek asgar� şartlar şunlardır:
a) Yüksek l�sans ve doktora programına yatay geç�ş �ç�n genel ağırlıklı not ortalamasının 4’lük not s�stem�

üzer�nden en az 3.00 olması,
b) D�s�pl�n cezası alınmamış olması,
c) Yüksek l�sans programları �ç�n; tez aşamasına geç�lmem�ş olması,
ç) Doktora programları �ç�n; öğrenc�n�n geld�ğ� yükseköğret�m kurumunda doktora yeterl�k sınavına

başvurmamış olması,
gerek�r.
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(5) Yatay geç�ş başvurusu, anab�l�m dalınca �ncelen�r ve şartları sağladığı bel�rlenen öğrenc�ler not
ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenc�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l�
enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le yatay geç�ş hakkı kazanır.

(6) Yatay geç�şle b�r programa kaydolan öğrenc�n�n öncek� programında geç�rd�ğ� süre; geçt�ğ� programın,
program süres�nden sayılır.

(7) Yatay geç�ş ders �nt�bakı �şlemler�nde 31 �nc� madde hükümler� d�kkate alınır.
(8) Kırklarel� Ün�vers�tes� araştırma görevl�s� kadrosuna atananlardan bu maddede yer alan şartlar aranmaz.
Yüksek l�sans programları arası geç�ş
MADDE 18 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programından tezl� yüksek l�sans programına geç�şe �l�şk�n hususlar

şunlardır:
a) Tezs�z yüksek l�sans programına devam ed�p b�r�nc� yarıyılındak� dersler�n�n tamamından başarılı olan ve

genel ağırlıklı not ortalaması 4’lük not s�stem� üzer�nden en az 3.30 olan öğrenc�; 11 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında
bel�rt�len tezl� yüksek l�sans programı �ç�n bel�rlenm�ş olan asgar� şartları yer�ne get�rmes� kaydıyla, bel�rlenen
kontenjan dâh�l�nde �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tezl�
yüksek l�sans programına geç�ş yapab�l�r.

b) Başvuruda bulunan öğrenc�ler�n, ALES veya TUS puanının %50’s�, tezs�z yüksek l�sans genel ağırlıklı not
ortalamasının %25’� ve b�l�m ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’� d�kkate alınır. B�l�m ve mülakat
sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzer�nden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul ed�lerek
değerlend�rme dışı bırakılır. Tezl� yüksek l�sans programına kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n tezs�z yüksek l�sans
programında aldıkları dersler �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla
tezl� yüksek l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r. Ders saydırma �şlemler� 31 �nc� madde hükümler�
doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.

(2) Tez çalışması redded�len öğrenc�n�n tezl� yüksek l�sans programından tezs�z yüksek l�sans programına
geç�ş taleb�nde bulunab�lmes� �ç�n tez çalışması redded�len öğrenc�n�n, aynı anab�l�m dalında tezs�z yüksek l�sans
programı olması hal�nde, tez savunma sınav tar�h�n� tak�p eden �k� ay �ç�nde taleb�n� �çeren b�r d�lekçe �le �lg�l� enst�tü
müdürlüğüne başvuru yapması gerek�r.

(3) Öğrenc�n�n ders �nt�bakı ve geç�ş �şlem�, enst�tü anab�l�m dalı kurulunun öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu
kararı �le sonuçlandırılır.

(4) Geç�ş taleb� uygun görülen öğrenc�ler�n 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� çerçeves�nde bel�rlenen �lg�l�
döneme ve/veya dönemlere a�t varsa mal� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler� gerek�r.

(5) Öğrenc�ye, tezs�z yüksek l�sans ders kred� yükü, proje yazımı ve benzer� gerekler�n� yer�ne get�reb�lmes�
�ç�n bu Yönetmel�ğ�n tezs�z yüksek l�sans programı �le �lg�l� hükümler� uygulanır.

(6) Bu maddede bel�rt�len hususlar dışında tezl� yüksek l�sans programlarından tezs�z yüksek l�sans
programlarına geç�ş yapılmaz. L�sansüstü uzaktan öğret�m programlarından örgün öğret�m programlarına geç�ş
yapılmaz.

L�sansüstü programlara kayıt
MADDE 19 – (1) L�sansüstü programlara kabul ed�len adayların as�l ve yedek öğrenc� l�stes� enst�tü yönet�m

kurulu kararı �le kes�nleş�r ve enst�tü tarafından �lan ed�l�r. Kayıt hakkı kazanan öğrenc�ler�n kayıtları başvuru
takv�m�nde bel�rt�len tar�hlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, şahsen veya noter vekâlet� �le enst�tü yönet�m
kurulunca �stenen belgeler� süres� �ç�nde enst�tüye vererek kes�n kayıtlarını yaptırırlar. Süres� �ç�nde kes�n kaydını
yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçm�ş sayılır. Süres� �ç�nde kes�n kaydını yaptırmayan adayların yer�ne
başarı sırasına göre yedek l�stedek� adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı �le başvuru takv�m�nde bel�rt�len tar�hlerde
kayıt yaptırab�l�rler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez/Proje Danışmanı ve Eş Danışmanın Atanması �le Danışmaların Görev

ve Sorumluluklarına İl�şk�n Esaslar
Tez/proje danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Danışmanlık görev�, öğrenc�lere tez/proje danışmanı atanıncaya kadar �lg�l� enst�tü anab�l�m

dalı başkanı tarafından yürütülür.
(2) Tezl� yüksek l�sans ve doktora programında, öğrenc�ler b�r�nc� ders dönem� �ç�nde danışman olarak

çalışmak �sted�kler� üç öğret�m üyes�n�n �sm�n� Ün�vers�te kadrosunda yer alan öğret�m üyeler� �ç�nden �lg�l� enst�tü
anab�l�m dalı başkanlığına b�ld�r�r. İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı, anab�l�m dalı kurul kararıyla öğrenc�n�n
seçm�ş olduğu veya anab�l�m dalı kurulunun uygun görmüş olduğu öğret�m üyeler�nden b�r�s�n� �lg�l� enst�tüye öner�r.

(3) Tezs�z yüksek l�sans programında, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n Ün�vers�te
kadrosunda bulunan b�r öğret�m üyes� veya doktora dereces�ne sah�p b�r öğret�m görevl�s�n� proje danışmanı olarak en
geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar �lg�l� enst�tüye öner�r.

(4) L�sansüstü programlarda öğret�m üyes� başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’d�r.
(5) Öğrenc�ler�n, tez ve proje danışmanları enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.
(6) Doktora programlarında danışmanlık yürütüleb�lmes� �ç�n en az b�r yüksek l�sans tez�n�n �lg�l� öğret�m

üyes� tarafından başarıyla yönet�lm�ş olması gerek�r.
Eş danışman atanması
MADDE 21 – (1) Eş danışman, öğrenc�n�n tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ�

durumlarda tez danışmanının gerekçel� öner�s�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının onayı ve �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulu kararı �le atanır.

(2) Eş danışman, Ün�vers�te kadrosu dışından da en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.
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(3) Eş danışman ataması tez aşamasında yapılır.
(4) Eş danışmana herhang� b�r ücret ödenmez.
Tez/proje danışmanı değ�ş�kl�ğ�
MADDE 22 – (1) Tez/proje danışmanı değ�ş�kl�ğ�; öğrenc�n�n ve/veya danışmanın taleb�, �lg�l� enst�tü

anab�l�m dalı başkanlığının uygun görüşünü �çeren danışman değ�ş�kl�ğ� formunun �lg�l� enst�tüye tesl�m� ve �lg�l�
enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.

(2) Danışmanlık görev�n� bırakmak �steyen öğret�m üyes�, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�h aralığında
gerekçel� d�lekçes�n� �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığına ver�r. İlg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı, anab�l�m dalı
kurulu kararıyla yen� b�r öğret�m üyes�n� �lg�l� enst�tüye öner�r. Danışman değ�ş�kl�ğ� �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu
kararı �le kes�nleş�r.

(3) Zorunlu durumlarda (öğrenc�n�n enst�tüden gerekçel� taleb�, öğrenc� danışmanının altı aydan daha uzun
süre �le yurt dışında görevlend�r�lmes�, hastalık, askerl�k görev�, kurum dışı atama ve benzer�) �lg�l� enst�tü anab�l�m
dalı başkanlığının öner�s� �le �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun uygun gördüğü hallerde danışmanın onayı olmadan da
danışman değ�ş�kl�ğ� yapılab�l�r. Danışman değ�ş�kl�ğ� �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r.

(4) Tez �zleme sınavlarında başarısız olunması durumunda �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve
�lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tez danışmanı değ�şt�r�leb�l�r.

(5) Tez/proje danışmanı atanıncaya kadar anab�l�m dalı başkanı tez/proje danışmanlığını yürütür.
Ders, tez ve proje danışmanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Ders, tez ve proje danışmanlarının, öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce görev ve sorumlulukları

şunlardır:
a) Ders seçme, ders alma ve bırakma, ders saydırma, derslere devam ve öğren�m durumu g�b� akadem�k

konularda öğrenc�ye rehberl�k eder.
b) Öğrenc�yle eşgüdüm hal�nde, programın devamı boyunca yapılması gerekenler�, geç�lmes� gereken

aşamaları tak�p eder.
c) Öğrenc�n�n �lg� alanını, yeteneğ�n� ve güncel araştırma konularını d�kkate alarak tez veya dönem projes�

seç�m�nde ve tez öner�s�n�n hazırlanmasında öğrenc�ye rehberl�k eder.
ç) Konuya �l�şk�n b�l�msel gel�şmeler� �zler, öğrenc�ye aktarır ve öğrenc�n�n de �zlemes� �ç�n öğrenc�ye yol

göster�r.
d) Öğrenc�n�n b�lg�ye ulaşma, b�lg� üretme ve değerlend�rme yeteneğ�n�n gel�şmes�nde öğrenc�ye rehberl�k

eder.
e) Öğrenc� �le b�rl�kte tez veya dönem projes�n�n çalışma planını yapar.
f) Araştırmanın hedefler�ne ulaşıp ulaşmadığını bel�rler ve tez�n düzenl� olarak yazılmasını denetler.
g) Doktora programlarında; öğrenc�yle eşgüdüm hal�nde, öğrenc�n�n yeterl�k sınavını, tez öner�s� savunmasını

ve tez �zleme toplantılarını organ�ze eder; öğrenc�n�n dönem raporlarının zamanında hazırlanmasını ve raporların �lg�l�
enst�tüye tesl�m ed�lmes�n� tak�p eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler, Kayıt Yen�leme, Sınavlar ve Değerlend�rme Esasları

Dersler�n açılması
MADDE 24 – (1) B�r yarıyılda hang� l�sansüstü dersler�n açılacağı ve bu dersler�n hang� öğret�m üyeler�

tarafından ver�leceğ�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� üzer�ne �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı kurulunun
kararı ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun onayıyla bel�rlen�r.

(2) Seçmel� derslere kaydolan öğrenc� sayısının tezl� yüksek l�sans programlarında üç, tezs�z yüksek l�sans
programlarında �se on beşten az olması hal�nde, bu ders�n açılıp açılmamasına �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r.
Ders�n, kaydolan öğrenc� sayısının yeters�zl�ğ� ve/veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma
dönem�n� �zleyen hafta �ç�nde açık bulunan seç�ml�k derslere kaydı, öğrenc�n�n danışmanı tarafından yapılır.

(3) Zorunlu dersler�n açılması �ç�n öğrenc� sayısı d�kkate alınmaz.
Kayıt yen�leme, ders kaydı, ders ekleme ve bırakma
MADDE 25 – (1) L�sansüstü programlarda kayıtlı öğrenc�ler akadem�k takv�mde öngörülen süre �ç�nde, 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddes�nde bel�rt�len şartlara göre �lg�l� döneme a�t varsa mal� yükümlülükler�n� yer�ne
get�rerek yönet�m kurulunun bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yen�lemek
zorundadırlar. Bu süre �ç�nde kayıtlarını yen�lemeyen öğrenc�ler o yarıyıldak� dersler� alamazlar ve bu süre, bel�rt�len
programlar �ç�n öngörülen azam� öğren�m süres�n�n hesabında d�kkate alınır. Kaydını yen�lemeyen öğrenc�ler o yarıyıl
�ç�n öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz, kend�ler�ne öğrenc� belges� ver�lmez ve askerl�k �şlemler� yürütülmez.

(2) Öğrenc�ler her yarıyılda, akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �ç�nde, o yarıyılda açılan dersler arasından,
hang� dersler� alacaklarına danışmanları �le b�rl�kte karar ver�rler.

(3) Ders kaydının kes�nleşmes� �ç�n öğrenc� ve danışman tarafından öğrenc� b�lg� s�stem�nde kes�nleşt�rme ve
danışman onay �şlem�n�n yapılması gerek�r. Danışman, öğrenc�n�n seçm�ş olduğu dersler� gerekl� gördüğü hallerde
değ�şt�reb�l�r.

(4) Tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarına kayıtlı olan öğrenc�ler, öğret�m planındak� kred�l� dersler� �le
sem�ner ders�n� başarıyla tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanı tarafından açılan uzmanlık
alan ders�ne kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Kayıt yen�lemeyen öğrenc�ler�n mazeret başvuruları akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde alınır.
Sağlık, doğal afet, traf�k kazası, tutukluluk, mahkûm�yet ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun uygun göreceğ� d�ğer
nedenlerle mazeretler�n� belgeleyen öğrenc�ler�n durumları �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından değerlend�r�l�r.
Bel�rt�len süreler dışındak� başvurular değerlend�rmeye alınmaz.
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(6) Mazeretler�, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�len öğrenc�ler, akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler
�ç�nde öğrenc� b�lg� s�stem�nden ders seç�m� �şlem�n� yaparak ders kayıt ve kayıt yen�leme �şlemler�n� gerçekleşt�r�rler.

(7) Kayıt yen�leme �şlem�n� gerçekleşt�rmeyen öğrenc�ler; yeterl�k, tez öner�s�, tez �zleme sınavlarına
katılamaz ve tezler�n�/projeler�n� tesl�m edemezler.

(8) Öğrenc�, ders ekle-bırak haftasında danışmanının onayı �le alacağı dersler� değ�şt�reb�l�r.
Farklı yükseköğret�m kurumlarından ders alma
MADDE 26 – (1) Tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarında öğrenc�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı

başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu onayı �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan
derslerden en fazla �k� ders alab�l�r.

(2) Tezs�z yüksek l�sans programlarında, d�ğer yükseköğret�m kurumlarından ders alınamaz.
(3) Farklı yükseköğret�m kurumundan alınacak ders�n aynı öğren�m düzey�ndek� b�r programdan olması

gerek�r.
Derse devam, ders değerlend�rme ve ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrenc�ler�n yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına g�reb�lmeler� �ç�n teor�k dersler�n %70’�ne,

uygulama/laboratuvar dersler�n�n �se %80’�ne devam etm�ş olmaları gerek�r.
(2) L�sansüstü programlarda her yarıyıl en az b�r yarıyıl sonu sınavı akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde

yapılır. Ders�n haftalık bazda �çer�ğ�, ders k�tabı, �lg�l� l�teratür, yarıyıl �ç� çalışmaları, ders başarı ölçme yöntemler� ve
bunların başarı notuna katkısı ders� veren öğret�m üyes� tarafından yarıyılın başında bel�rlenerek öğrenc�lere �lan
ed�l�r. Ders başarı ölçme yöntemler� ve bunların başarı notuna katkısı, ara sınavın %40, yarıyıl sonu sınavının %60’tan
farklı olması durumunda yarıyılın başında ders� veren öğret�m üyes� tarafından �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yazı �le
b�ld�r�r.

(3) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %50’den az olamaz.
(4) Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve/veya sınava katılmayan öğrenc�ler, �lg�l� dersler�n bütünleme

sınavlarına g�reb�l�rler. Bu durumda bütünleme sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu yer�ne geçer. Uzmanlık alan ve
sem�ner dersler�n�n bütünleme sınavı yoktur.

(5) Öğrenc�ler, başarısız oldukları zorunlu dersler� tekrar alırlar. Seçmel� derslerden başarılı olamayan
öğrenc�ler �se aynı dersler� tekrar alab�lecekler� g�b� bunların yer�ne danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul
ed�len başka seçmel� dersler� de alab�l�rler.

(6) Öğrenc�ler genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce başarmış oldukları derslerden;
yüksek l�sans programlarında sadece CC notu, doktora programlarında �se sadece CB notu almış oldukları dersler�
tekrar alab�l�rler. Bu durumda �lg�l� dersten alınan son başarı notu geçerl�d�r.

Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programlarının ders aşaması b�t�m�nde tek ders� kalan veya tek ders

sınavı sonucu alacağı notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamasını 2.50 düzey�ne çıkartıp mezun durumuna
geleb�lecek öğrenc�lere; derslere devam şartını yer�ne get�rm�ş olmaları, enst�tüye yazılı başvurmaları ve talepler�n�n
uygun bulunması hal�nde tek ders sınav hakkı ver�l�r.

(2) Öğrenc� tek ders sınav hakkını sadece b�r kez kullanab�l�r.
(3) Öğrenc�ler, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun bel�rled�ğ� tar�hlerde tek ders sınavına g�rerler.
Sınav notlarının �lanı ve sonuçlara �t�raz
MADDE 29 – (1) Öğret�m üyeler�, l�sansüstü programlarda yer alan dersler�n sınav sonuçlarını, akadem�k

takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında öğrenc� b�lg� s�stem�ne g�rerler. Sınav notları ve başarı durumları �lg�l� öğret�m
üyes� tarafından öğrenc� b�lg� s�stem�nde �lan ed�l�r.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı evrakları söz konusu ders�n ve/veya dersler�n sorumlusu
öğret�m elemanı tarafından yasal süres� boyunca muhafaza ed�l�r.

(3) Öğrenc�ler, her türlü sınav sonucunun �lan ed�lmes�nden �t�baren en geç yed� �ş günü �ç�nde �lg�l� enst�tü
müdürlüğüne d�lekçe �le başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun �ncelenmes�n� �steyeb�l�r. İlg�l� enst�tü
müdürlüğü bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, madd� hata yönünden �lg�l� öğret�m üyes�ne yen�den �nceleteb�l�r.
İlg�l� öğret�m üyes� konunun kend�s�ne �nt�kal etmes�nden �t�baren yed� �ş günü �ç�nde �t�raz ed�len sınav evrakı
ve/veya başarı notunu �nceleyerek sonucu yazılı olarak �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tü
müdürlüğüne b�ld�r�r. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda madd� b�r hata tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu hata �lg�l� enst�tü
yönet�m kurulu kararı �le düzelt�l�r.

(4) Gerekl� görülen hallerde �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu, b�r� ders� veren öğret�m üyes� olmak üzere �lg�l�
enst�tü anab�l�m dalının öğret�m üyeler�nden olmak üzere üç k�ş�l�k b�r kom�syon kurarak sınav evrakı ve/veya başarı
notunun �ncelenmes�n� �steyeb�l�r.

(5) İlan ed�len sınav sonucunda herhang� b�r madd� hatanın yapılmış olmasının öğret�m üyes� tarafından fark
ed�lmes� hal�nde öğret�m üyes�, düzeltme taleb�n� ve gerekçel� başvurusunu �lan tar�h�nden �t�baren �k� hafta �ç�nde
�lg�l� enst�tü müdürlüğüne yapmak zorundadır.

(6) Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenc�ler�n, uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasına a�t not
değ�ş�kl�kler�, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le �lg�l� enst�tünün öğrenc� �şler� bürosu personel� tarafından yapılır.

(7) Not değ�ş�kl�ğ�, ancak �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun kararı üzer�ne �lg�l� b�r�m yönet�c�s� veya
yetk�lend�receğ� personel gözet�m�nde �lg�l� öğrenc� �şler� b�r�m�nde öğrenc� �şler� personel� tarafından yapılır.
Kes�nleşen başarı notlarına tekrar �t�raz ed�lemez.

Başarı durumunun değerlend�r�lmes�
MADDE 30 – (1) Sınavlar 100 üzer�nden ver�len puanlar �le değerlend�r�l�r.
(2) Öğrenc�ler�n başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlend�rme s�stem� kullanılır.
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(3) Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programlarında başarı notu, 100 puan üzer�nden en az 65 puan; doktora
programlarında �se 100 puan üzer�nden en az 75 puandır.

(4) Yüzlük s�steme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfl� s�steme göre karşılıkları, aşağıdak�
tabloda göster�ld�ğ� g�b�d�r:

 
Başarı Notu Harfl� Başarı Başarı Başarı Değerlend�rmes�

Aralığı Notu Katsayısı Yüksek L�sans Programları Doktora Programları
90-100 AA 4.00 Pek�y� Pek�y�
85-89 BA 3.50 İy�-Pek�y� İy�-Pek�y�
80-84 BB 3.00 İy� İy�
75-79 CB 2.50 Orta-İy� Orta-İy�
65-74 CC 2.00 Orta Başarısız
0-64 FF 0.00 Başarısız Başarısız

- GR 0.00 Sınava g�rmed� (Başarısız) Sınava g�rmed� (Başarısız)
- DZ 0.00 Devamsız (Başarısız) Devamsız (Başarısız)
- S 0.00 Yeterl� (Başarılı) Yeterl� (Başarılı)
- U 0.00 Yeters�z (Başarısız) Yeters�z (Başarısız)
- DE 0.00 Devam ed�yor Devam ed�yor
 
(5) Öğrenc�n�n başarılı olması durumunda aşağıdak� notlardan b�r�s� ver�l�r:
a) B�r dersten başarılı olan öğrenc�lere; yüksek l�sans programları �ç�n CC notu ve üzer�, doktora programları

�ç�n �se CB notu ve üzer� ver�l�r.
b) Kred�s�z dersler, uzmanlık alan ders�, sem�ner, tez çalışması, dönem projes�n�n başarı �le tamamlanması

hal�nde S notu kullanılır.
(6) Öğrenc�ye başarısızlığın neden�ne göre aşağıdak� notlardan b�r�s� ver�l�r:
a) DZ: Derse devam ve uygulama �le �lg�l� şartları yer�ne get�rmem�ş, devamsızlık neden�yle o ders�n

yarıyıl/yıl sonu sınavına g�rme hakkı olmayan öğrenc�ler�n �lg�l� dersler� �ç�n kullanılır ve öğrenc� �lg�l� dersten
başarısız sayılır.

b) GR: Derse devam ve uygulama �le �lg�l� şartları yer�ne get�rerek o ders�n yarıyıl/yıl sonu sınavına g�rme
hakkı olduğu halde sınavına g�rmeyen öğrenc�ler�n �lg�l� dersler� �ç�n kullanılır ve öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

c) U: Kred�s�z dersler, uzmanlık alan ders�, sem�ner, tez çalışması ve dönem projes�n�n başarıyla
tamamlanmaması hal�nde kullanılır.

(7) DE: Uzmanlık alan ders�, tez çalışması dersler�n�n devam etmes� durumunda kullanılır.
Kred� aktarma ve ders muaf�yet�
MADDE 31 – (1) Öğrenc�ler�n; özel öğrenc�l�k, yatay geç�ş ve d�ğer l�sansüstü programlardan aldıkları

derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eks�ltme şartları, öğrenc�n�n programa hang� aşamadan �t�baren
başlayacağı �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� �le �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Öğrenc�ler�n, daha öncek� yıllarda başarılı oldukları derslerden muaf�yet �sted�kler� dersler� bel�rten b�r
d�lekçe ve ek�nde not döküm belges� �le ders �çer�kler�n� kapsayan onaylı belgelerle, akadem�k takv�mde bel�rt�len
tar�hlerde �lg�l� enst�tü müdürlüğüne başvurmaları gerek�r. Bel�rlenen sürelerden sonra yapılan kred� aktarma ve ders
muaf�yet� talepler� kabul ed�lmez.

(3) Kred� aktarma ve ders muaf�yet�nde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Kred� aktarım ve muaf�yet taleb� yapılacak ders�n, öğrenc� tarafından son beş yıl �ç�nde alınmış olması

gerek�r.
b) Muaf�yet ver�lecek ders�n eşdeğerl�ğ�, zorunlu veya seçmel� ders olmasına bakılmaksızın AKTS ve �çer�k

uyumu esas alınarak bel�rlen�r. D�ğer yükseköğret�m kurumunda alınan ders�n AKTS kred�s�n�n düşük olması
durumunda dersler�n öğrenme çıktıları karşılaştırılır. Öğrenme çıktıları eşdeğer kabul ed�l�rse d�ğer yükseköğret�m
kurumunda AKTS kred�s� düşük olan b�r ders Ün�vers�tede AKTS kred�s� yüksek olan b�r derse �nt�bak ett�r�leb�l�r.

c) Yatay geç�ş yoluyla kabul ed�lm�ş ve/veya daha önce herhang� b�r yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü
programlarında asıl öğrenc� olarak öğren�m görmüş, herhang� b�r nedenle öğren�m�n� yarıda bırakmış ve Ün�vers�tede
b�r l�sansüstü programa yen�den asıl öğrenc� olarak kayıt yaptırmış öğrenc�ler�n söz konusu programlarda başarılı
oldukları dersler�n muaf�yet �şlemler�nde, muaf�yet ver�len dersler�n, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu l�sansüstü programda
tamamlaması gereken dersler�n tamamına �nt�bak ett�r�lmes�ne karar ver�leb�l�r.

ç) Tezs�z yüksek l�sans programından tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapan öğrenc�ler �ç�n; tezs�z yüksek
l�sans programında aldıkları dersler�n tamamı �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu
kararıyla tezl� yüksek l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r. Dersler�n tamamı sayılan öğrenc�ler�n, tezl�
yüksek l�sans programında yer alan sem�ner ders�n� alması zorunludur. Tezs�z yüksek l�sans programında geçen
süreler tezl� yüksek l�sans programındak� süreye dâh�l ed�l�r.

d) L�sansüstü programa asıl öğrenc� olarak kabul ed�lm�ş öğrenc�ler�n daha öncek� yıllarda özel öğrenc� olarak
aldığı ve başarılı oldukları dersler�n muaf�yet �şlemler�nde, muaf�yet ver�len dersler kayıtlı olunan l�sansüstü
programda tamamlanması gereken dersler�n %50’s�n� geçemez.

e) B�l�msel hazırlık programında kred� aktarma ve ders muaf�yet� �şlemler� yapılmaz.
f) Öğrenc�n�n, l�sans öğren�m�nde başarılı olduğu dersler yüksek l�sans öğren�m�nde ders yüküne ve kred�s�ne

sayılmaz.
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g) Öğrenc�n�n, l�sans ve yüksek l�sans öğren�m�nde başarılı olduğu dersler doktora öğren�m�nde ders yüküne
ve kred�s�ne sayılmaz.

ğ) D�ğer l�sansüstü programlardan alınan derslere muaf�yet ver�leb�lmes� �ç�n; muaf�yet taleb�nde bulunulan
ders�n/dersler�n başarı notunun, 30 uncu madden�n dördüncü fıkrasında bel�rlenen harf notlarından yüksek l�sans �ç�n
en az CC harf notu veya karşılığı, doktora �ç�n en az CB harf notu veya karşılığı olması gerek�r.

h) İlg�l� enst�tü yönet�m kurulunca muaf�yetler� kabul ed�len öğrenc�ler�n ders ve/veya dersler�n�n notları, bu
fıkranın (ğ) bend� uyarınca bel�rlenen harf notlarına göre öğrenc� b�lg� s�stem�ne �şlenerek, not ortalaması
hesaplanmasında değerlend�rmeye katılır.

(4) Muaf�yet taleb�, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenc�, muaf�yet
taleb�nde bulunduğu derse devam etmekle yükümlüdür.

Sem�ner
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k uyarınca l�sansüstü programlarda yer alan sem�ner dersler�n�n amacı;

yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�n�n, güncel ve akadem�k gel�ş�mler�ne katkı sağlayacak b�r çalışmayı, b�l�msel
araştırma yöntemler�ne uygun olacak şek�lde hazırlayarak grup önünde anlatab�lmek, tartışab�lmek ve �let�ş�m
yeteneğ�n� gel�şt�rmekt�r.

(2) L�sansüstü programlarda sem�ner ders� �k�nc� yarıyılda açılır. Bu ders, haftada �k� saat uygulamalı olarak
yapılır ve kred�s�zd�r.

(3) Sem�ner ders�n� yürütecek öğret�m üyes�n�n bel�rlenmes� hususunda 20 nc� madde hükümler� uygulanır.
(4) Sem�ner ders� yürütücüsü, yarıyılın �lk haftalarında, b�l�msel araştırmanın süreç ve tekn�kler�, l�teratür

tarama, yurt �ç� ve yurt dışı yayınlara ulaşma, b�r b�l�msel çalışmanın (sem�ner, b�ld�r�, makale, yüksek l�sans ya da
doktora tez�) düzen�, yazımı ve topluluk önünde sunulması g�b� konularda öğrenc�lere b�lg� ver�r.

(5) B�r öğrenc�n�n sem�ner ders� yarıyıl sonu başarı notu, sem�ner ders� yürütücüsü tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlend�r�l�r.

Uzmanlık alan ders�
MADDE 33 – (1) Uzmanlık alan ders�; danışman öğret�m üyes�n�n çalıştığı b�l�msel alandak� b�lg�, görgü ve

deney�mler�n�n aktarılması, öğrenc�lere b�l�msel et�k ve çalışma d�s�pl�n�n�n, güncel l�teratürü �zleyeb�lme ve
değerlend�reb�lme yeterl�ğ�n�n kazandırılması, tez çalışmalarının b�l�msel temeller�n�n oluşturulması ve yürütülmes�
�ç�n uygulanacak teor�k b�r derst�r.

(2) Tez danışmanı,Yüksek L�sans Uzmanlık Alan Ders� ve Doktora Uzmanlık Alan Ders� olmak üzere, b�r
dönemde en fazla �k� ayrı uzmanlık alan ders� açab�l�r.

(3) L�sansüstü öğrenc�ler, uzmanlık alan ders�ne; tez dönem�ne geçt�kler� dönem �t�barıyla başlar ve tezler�n�
tesl�m ett�kler� tar�he kadar devam ederler.

(4) Uzmanlık alan ders� haftada üç saat teor�k olmak üzere öğrenc� sayısına bakılmaksızın uygulanır.
(5) Uzmanlık alan ders� dönem sonunda devam ed�yor, başarılı veya başarısız şekl�nde değerlend�r�l�r.
(6) Uzmanlık alan ders� haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saat� cetvel�nde göster�l�r.

Uzmanlık alan ders� sınav yüküne dâh�l değ�ld�r.
ALTINCI BÖLÜM

Tezl� Yüksek L�sans Programı
Programın amacı
MADDE 34 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı, öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yöntemler�n� kullanarak

b�lg�lere er�şme, b�lg�y� derleme, yorumlama ve değerlend�rme yeteneğ�n� kazanmasını sağlar.
(2) Tezl� yüksek l�sans programı �k�nc� öğret�m l�sansüstü programı olarak yürütüleb�l�r.
Ders ve kred� yükü
MADDE 35 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı toplam y�rm� b�r kred�den az olmamak şartıyla en az yed� ders,

sem�ner ders�, tez çalışması ve uzmanlık alan ders�nden oluşur. Tezl� yüksek l�sans programı b�r eğ�t�m-öğret�m
dönem� 60 AKTS kred�s�nden az olmamak şartıyla sem�ner ders� dâh�l en az sek�z ders ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 120 AKTS kred�s�nden oluşur.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının süres� b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç kayıt olduğu

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� ve sem�ner ders�n� başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre �ç�nde 2,50 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan, azam� süreler �ç�nde �se tez
çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına g�rmeyen öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Azam� süreler �ç�nde tez savunma sınavına g�rerek tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�lere
kullandırılan üç aylık ek süre azam� süreye dah�l değ�ld�r.

(4) Dersler�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�ler, tez savunma sınavına en erken, tez konusunun kabulünü tak�p
eden �k�nc� yarıyıl başladıktan sonra g�reb�l�r.

Tez konusunun/başlığının bel�rlenmes� ve değ�şt�r�lmes�
MADDE 37 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n Ün�vers�te kadrosunda bulunan

b�r tez danışmanını en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar; öğrenc�n�n danışmanıyla beraber bel�rled�ğ� tez konusunu da
en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar enst�tüye öner�r.

(2) Tez danışmanı ve tez konusu enst�tü yönet�m kurulu onayı �le kes�nleş�r.
(3) Tez konusu ve tez başlığı kabul ed�len öğrenc�, Yükseköğret�m Kurulu Ulusal Tez Merkez� Tez Otomasyon

S�stem�ne üye g�r�ş� yaparak Tez Ver� G�r�ş Formunu doldurur.
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(4) Tez konusu ve tez başlığı değ�ş�kl�ğ�, tez danışmanının uygun görüşü, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı
başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le gerçekleş�r.

(5) Tez konusu değ�şt�r�len öğrenc�, öğren�m süres� �ç�nde enst�tü yönet�m kurulu karar tar�h�nden �t�baren en
erken altı ay sonra akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde tez savunma sınavına g�reb�l�r.

(6) Tez savunma sınavının sonunda tez savunma jür� üyeler�, �lg�l� öğrenc�n�n tez konusunun değ�şmes�ne yol
açmayacak şek�lde tez başlığına �l�şk�n değ�ş�kl�k öner�s�nde bulunab�l�r. Değ�ş�kl�k öner�s� �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulu kararı �le kes�nleş�r.

Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması, tesl�m� ve tez savunma jür�s�n�n bel�rlenmes�
MADDE 38 – (1) Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�n�n;
a) Tez�n� Senato tarafından bel�rlenen tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazması,
b) Tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunması,
gerek�r.
(2) Yüksek l�sans tez�n�n tesl�m�ne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Danışman; tez�n, yazım kurallarına uygun ve savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le b�rl�kte tez�

elektron�k ortamda ekl� dosya olarak enst�tüye gönder�r.
b) Öğrenc�; tez�n�, b�r adet dosya olarak �lg�l� enst�tünün tez yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü �ç�n

enst�tüye tesl�m eder.
c) Enst�tü görevl�s� söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal �le �lg�l� kontroller� �lg�l� enst�tünün İnt�hal Yazılım Programı

Raporu Uygulama Esasları çerçeves�nde yürütür. Bu kurallara uyulmaması hal�nde bundan doğacak sorumluluk �le
benzerl�k oranında ve benzer olan kısımların düzelt�lmes� konusundak� tüm sorumluluk öğrenc� ve tez danışmanına
a�tt�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez, enst�tü
yönet�m kuruluna gönder�l�r.

ç) Tez yazım kılavuzu uygunluğu açısından eks�ğ� bulunmayan, �lg�l� enst�tünün İnt�hal Yazılım Programı
Raporu Uygulama Esaslarına göre benzerl�k oranlarını sağlayan öğrenc�, danışmanı ve �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı
başkanlığının onayını alarak enst�tü tarafından talep ed�len tüm formları �lg�l� enst�tüye tesl�m eder.

(3) Tez savunma jür�s�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Tez savunma jür�s�, b�r� öğrenc�n�n tez danışmanı ve en az b�r� farklı b�r yükseköğret�m kurumundan olmak

üzere en az üç veya en fazla beş öğret�m üyes�nden oluşur.
b) Jür�n�n üç k�ş�den oluşması durumunda, Tez Tesl�m ve Tez Savunma Jür�s� Bel�rleme Formu �le enst�tüye,

danışman har�ç Ün�vers�te �ç�nden �k�, farklı b�r yükseköğret�m kurumundan �k� olmak üzere toplam dört öğret�m
üyes� �sm� öner�l�r. Üç k�ş�den oluşan jür�lerde eş danışman jür�de görev alamaz.

c) Jür�n�n beş k�ş�den oluşması durumunda, Tez Tesl�m ve Tez Savunma Jür�s� Bel�rleme Formu �le enst�tüye,
danışman ve varsa eş danışman har�ç Ün�vers�te �ç�nden dört, farklı b�r yükseköğret�m kurumundan �k� olmak üzere
toplam altı öğret�m üyes� �sm� öner�l�r. Eş danışman jür�de yer alab�l�r.

ç) Tez savunma sınav tar�h� ve saat�, danışman tarafından enst�tüye öner�l�r ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunca
bel�rlen�r. Tez savunma sınavı, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun jür� üyeler�n� bel�rled�ğ� karar tar�h�n� tak�p eden b�r ay
�ç�nde yapılmak zorundadır. Tez savunma sınavının yürütülmes�ne �l�şk�n �şlemler �lg�l� enst�tü müdürlüğünce
yürütülür.

d) Tez savunma sınavı �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun bel�rlem�ş olduğu yerde yapılmak zorundadır.
e) Enst�tü yönet�m kurulu, tez savunma jür�s�n� �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından öner�len

öğret�m üyeler� arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturur. Öner�len jür� üyeler�n�n uzmanlık alanları �le öğrenc�n�n
tez konusunun uyumlu olması gözet�l�r.

f) Zorunluluklar sebeb�yle jür�ye katılamayacak üyeler�n katılamama sebepler� söz konusu üye, bu mümkün
değ�lse danışman tarafından enst�tü müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Mazeret� neden�yle sınava katılamayan
üyen�n yer�ne yedek jür� üyeler� �le sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) 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.

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

c) Yüksek l�sans tez� kabul ed�len öğrenc� başarılı olarak değerlend�r�l�r.
ç) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
d) Tez savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�, 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 �lg�l� enst�tüye başvurur. İlg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından
mazeret�n kabulü hal�nde sınavın b�r ay �ç�nde yapılması şartı �le yen� b�r sınav tar�h� bel�rlen�r.

e) Yüksek l�sans tez� �ç�n düzeltme kararı ver�len öğrenc�, en geç üç ay �ç�nde düzeltmeler� yaparak tez�
danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşüyle b�rl�kte tez, �lg�l� enst�tü anab�l�m
dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�l�r.

f) Azam� süreler �ç�nde tez savunma sınavına g�rerek tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�ye en fazla
üç ay ek süre ver�l�r.

g) Öğrenc�, düzeltt�ğ� tez�n� 39 uncu madden�n üçüncü fıkrasının (ç) bend�nde bel�rt�len usullerde düzeltme
kararı veren jür� önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n



07.10.2019 6 Ek�m 2019 PAZAR

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/10/20191006-3.htm 12/17

programdan �l�ş�ğ� kes�l�r.
Tezl� yüksek l�sans d�ploması
MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer şartları yer�ne

get�ren ve yüksek l�sans tez�n�n c�ltlenm�ş en az üç kopyasını tez savunma 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 yüksek l�sans öğrenc�s�ne tezl� yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r. Öğrenc�n�n taleb� hal�nde, enst�tü yönet�m kurulu tez tesl�m süres�n� azam� öğren�m süres�n�
aşmamak şartıyla en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu şartları yer�ne get�rmeyen öğrenc�, şartları 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) Tez sınavında başarılı olan öğrenc�, Tez Otomasyon S�stem�ne daha önce ver� g�r�ş�n� yapmış olduğu tez
b�lg�ler�n�n güncellemes�n� yapar. Taşınab�l�r bellek/d�sk ortamında elektron�k olarak hazırlar ve tez�n Açık Er�ş�m
S�stem�ne dâh�l ed�lmes�ne �l�şk�n formla b�rl�kte enst�tüye tesl�m eder.

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

(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.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezs�z Yüksek L�sans Programı

Programın amacı
MADDE 41 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı, öğrenc�ye meslek� konularda b�lg� kazandırarak mevcut

b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göster�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programı uzaktan öğret�m yoluyla veya �k�nc� öğret�m l�sansüstü programı olarak da

yürütüleb�l�r.
(3) Uzaktan öğret�m tezs�z yüksek l�sans programlarında eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� �lg�l� mevzuat ve

Senatonun bel�rlem�ş olduğu esaslara göre yürütülür.
Ders ve kred� yükü
MADDE 42 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam 30 kred�den ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla

en az on ders �le dönem projes� ders�nden oluşur.
(2) Dönem projes� kred�s�z olup genel ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.
Başarı denetlemes�
MADDE 43 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programına kayıtlı öğrenc�n�n �lg�l� programdan mezun olab�lmes� �ç�n

genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması gerek�r.
(2) Genel ağırlıklı not ortalaması 2.50’den az olan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
Süre
MADDE 44 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n

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

Dönem projes� ve sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Dönem projes� konusu; öğrenc� ve proje danışmanı tarafından �k�nc� yarıyıl başında

bel�rlenerek �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca enst�tüye b�ld�r�l�r.
(2) Dönem projes� konusu bel�rlenen öğrenc�, dönem projes� ders�n�n alındığı yarıyılda dönem projes� ders�ne

kayıt yaptırmak ve bu yarıyılın sonunda dönem projes�n� proje yazım kılavuzundak� kurallara uygun b�ç�mde yazarak
danışmanına sunmak zorundadır.

(3) Proje yazım kılavuzu uygunluğu açısından eks�ğ� bulunmayan, �lg�l� enst�tünün İnt�hal Yazılım Programı
Raporu Uygulama Esaslarına göre benzerl�k oranlarını sağlayan öğrenc�, danışmanının onayını alarak danışmanının
bel�rled�ğ� tar�hte dönem projes�n� sunar. Sunum, öğret�m elemanlarına ve l�sansüstü öğrenc�lere açıktır.

(4) Dönem projes� sunumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�lerek sunumu tak�p
eden üç gün �çer�s�nde �lg�l� proje danışmanı tarafından enst�tüye b�ld�r�l�r.

(5) Dönem projes� kabul ed�len öğrenc�, başarılı olarak değerlend�r�l�r.
(6) Dönem projes� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n, �lg�l� programdan �l�ş�ğ� kes�l�r.
(7) Dönem projes� sunumuna 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 enst�tü yönet�m kurulu tarafından
yen�den sunum hakkı ver�l�r.

Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE 46 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�, dönem projes�

sunumunu tak�p eden b�r ay �ç�nde proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlamış olduğu dönem projes�n� elektron�k
ortamda kayded�lm�ş olarak taşınab�l�r bellek/d�skte enst�tüye tesl�m eder ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tezs�z
yüksek l�sans d�ploması almaya hak kazanır.

(2) Tezs�z yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m dalındak� programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı
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MADDE 47 – (1) Doktora programının amacı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapmak, b�l�msel problemler�,
ver�ler� gen�ş ve der�n akadem�k bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapmak, anal�z etmek ve yen� sentezlere ulaşmak
�ç�n gerekl� yetk�nl�kler� kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n;
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,
n�tel�kler�nden en az b�r�n� yer�ne get�rmes� gerek�r.
(3) Doktora programları �k�nc� öğret�m olarak açılamaz.
Ders ve kred� yükü
MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm�

b�r kred�den ve b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yed� ders; sem�ner, yeterl�k sınavı,
tez öner�s�, tez çalışması ve uzmanlık alan ders� olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur.

(2) Öğrenc�, öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n�, sem�ner ders�n� verd�kten ve yeterl�k sınavını başarı
�le tamamladıktan sonra her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan ders�ne kayıt
yaptırmak zorundadır.

Başarı denetlemes�
MADDE 49 – (1) Doktora yapan öğrenc�n�n yeterl�k sınavına g�reb�lmes� �ç�n genel ağırlıklı not ortalamasının

4’lük not s�stem� üzer�nden en az 3.00 olması gerek�r. Öğrenc� ver�len süreler �ç�nde ortalama şartını sağlayıncaya
kadar tekrar veya yen� ders almakla yükümlüdür.

Süre
MADDE 50 – (1) Doktora programı, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul

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

(2) Doktora programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıldır. Bu süre �ç�nde kred�l� dersler�n� başarıyla tamamlayamayan veya genel
ağırlıklı not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

(4) Azam� süreler �ç�nde tez savunma sınavına g�rerek tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�lere
kullandırılan altı aylık ek süre azam� süreye dah�l değ�ld�r.

Yeterl�k sınavı
MADDE 51 – (1) Doktora yeterl�k sınavının amacı, dersler�n� ve sem�ner�n� tamamlayan öğrenc�n�n

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

(2) Doktora yeterl�k sınavına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Yeterl�k sınavına g�rmek �steyen öğrenc�, güz ve bahar yarıyılları başında, akadem�k takv�mde bel�rt�len

tar�hlerde yeterl�k sınavı başvurusunu �lg�l� enst�tüye yapar. Bel�rlenen tar�h dışında yapılan başvurular
değerlend�rmeye alınmaz.

b) Öğrenc� b�r yılda, Mart-N�san ve Ek�m-Kasım aylarında olmak üzere akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�h
aralığında �k� kez yeterl�k sınavına g�reb�l�r.

c) Doktora programına, yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın sonuna kadar
yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.

ç) Doktora yeterl�k sınavları, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından öner�len ve enst�tü yönet�m
kurulu tarafından onaylanan beş k�ş�l�k doktora yeterl�k kom�tes� tarafından düzenlen�r ve yürütülür. Kom�te, farklı
alanlardak� sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla sınav jür�ler� kurar. Doktora Yeterl�k Sınav
Jür�s� Bel�rleme Formu �le enst�tüye, öğrenc�n�n danışmanı dâh�l Ün�vers�te �ç�nden beş ve farklı b�r yükseköğret�m
kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz (9) öğret�m üyes� �sm� yeterl�k kom�tes� tarafından öner�l�r.

d) Yeterl�k sınav jür�s�, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le atanır. Jür�, üçü Ün�vers�te �ç�nden ve en az �k�s�
farklı b�r yükseköğret�m kurumundan olmak üzere danışman dâh�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı
öğret�m üyes�nden oluşur.

e) Doktora yeterl�k sınav tar�h� ve saat�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca �lg�l� enst�tü müdürlüğüne
yazılı olarak b�ld�r�l�r. Sınav, enst�tü tarafından bel�rlenen salonda ve �lan ed�len tar�hte yapılır. Sınav tar�h� ve salonu
�lan ed�lmeden yapılan ve enst�tü tarafından �lan ed�len tar�h ve salonda yapılmayan sınavlar geçers�z sayılır.

f) Doktora yeterl�k sınavı, yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hâl�nde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve
sözlü sınavın katkısı %50 olacak şek�lde yeterl�k sınav jür�s� tarafından değerlend�r�l�r. Başarı �ç�n öğrenc�n�n hem
yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzer�nden en az 75 puan alması gerek�r. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenc� �ç�n
sözlü sınav yapılmaz. Yeterl�k sınavının sözlü bölümü öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanı
d�nley�c�ler�n katılımına açık ortamlarda gerçekleşt�r�l�r. Jür�, öğrenc�n�n yazılı ve sözlü sınavlardak� başarı durumunu
değerlend�rerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı
başkanlığı tarafından, yeterl�k sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

g) Doktora yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc�, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan b�r sonrak�
yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
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ğ) Doktora 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�, �lg�l� enst�tü
kararıyla bel�rlenecek dersler� başarmak zorundadır.

h) Danışman, jür�ye mazeret� neden�yle katılamayacak olan üyen�n durumunu sınavdan b�r hafta önce �lg�l�
enst�tüye yazılı olarak b�ld�r�r. Mazeret� neden�yle sınava katılamayan üyen�n yer�ne yedek jür� üyeler� �le sınav
yürütülür.

(3) Doktora yeterl�k kom�tes�nde herhang� b�r nedenle meydana gelen eks�lmeler üzer�ne yen� üye öner�ler�,
�lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yapılır. Doktora yeterl�k kom�tes�, �lg�l� enst�tü
yönet�m kurulu kararıyla yen�len�r.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 52 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının

öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le yeterl�k sınavını tak�p eden b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede tez danışmanı �le enst�tü anab�l�m dalı �ç�nden

ve dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� tez danışmanının atanması durumunda �k�nc� tez danışmanı d�lerse kom�te
toplantılarına katılab�l�r ancak oy kullanamaz.

(3) Tez öner�s� savunma sınavı �le tez �zleme sınavları söz konusu kom�te tarafından yapılır.
(4) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve

enst�tü yönet�m kurulu onayı �le üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.
Tez öner�s� savunması
MADDE 53 – (1) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde, yapacağı

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

(2) Tez öner�s� savunma sınavı, yer ve saat� �lan ed�lmek üzere, sınav tar�h�nden en az yed� gün önce �lg�l�
enst�tüye danışman tarafından yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(3) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabulüne, düzelt�lmes�ne veya redded�lmes�ne salt
çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla
ver�len karar, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca �şlem�n b�t�ş�n� �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.

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

(5) Tez öner�s� savunmasına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın b�r�nc� fıkrada bel�rt�len sürede g�rmeyen öğrenc�
başarısız sayılarak bu öğrenc�n�n tez öner�s� redded�l�r.

(6) Doktora tez öner�s� savunma sınavları; öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından
oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

Tez �zleme sınavları
MADDE 54 – (1) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes�, Ocak-Haz�ran ve Temmuz-Aralık

ayları arasında b�rer defa olmak üzere yılda en az �k� kez toplanır.
(2) İk� tez �zleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerek�r.
(3) Tez �zleme sınavı, yer ve saat� �lan ed�lmek üzere sınav tar�h�nden en az yed� gün önce enst�tüye danışman

tarafından yazılı olarak b�ld�r�l�r.
(4) 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 çalışması,
kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak bel�rlen�r.

(5) Kom�te tarafından üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(6) Tez �zleme sınavına mazeret� olmaksızın g�rmeyen öğrenc� başarısız sayılır.
(7) Tez �zleme kom�tes� toplantılarında tez�n konusuna bağlı kalınarak tez adında tez �zleme kom�tes�n�n onayı

ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le değ�ş�kl�k yapılab�l�r. Tez konusunun değ�şmes� hal�nde �se tez öner�s� tekrar
ver�l�r. Bu durumda, tez öner�s� �le �lg�l� süreç, 55 �nc� maddede yer alan hükümler doğrultusunda tekrarlanır.

Doktora tez�n�n sonuçlanması, tesl�m� ve tez savunma jür�s�n�n bel�rlenmes�
MADDE 55 – (1) Doktora tez�n�n sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�n�n;
a) Tez�n� Senato tarafından bel�rlenen tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazması,
b) En az üç başarılı tez �zleme kom�tes� raporu sunması,
c) Senato tarafından bel�rlenen doktora yayın yapma şartını sağlaması,
ç) Danışmanının, tez�n yazım kurallarına uygun ve savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le b�rl�kte tez�

enst�tüye tesl�m etmes�,
d) Tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunması,
gerek�r.
(2) Enst�tü görevl�s� söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal �le �lg�l� kontroller�, �lg�l� enst�tünün İnt�hal Yazılım

Programı Raporu Uygulama Esasları çerçeves�nde yürütür. Bu kurallara uyulmaması hal�nde bundan doğacak
sorumluluk �le benzerl�k oranında ve benzer olan kısımların düzelt�lmes� konusundak� tüm sorumluluk öğrenc� ve tez
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danışmanına a�tt�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde rapor, gerekçes� �le b�rl�kte karar ver�lmek
üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

(3) Doktora tez savunma jür�s�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Jür�n�n oluşturulması �ç�n �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından, Tez Tesl�m ve Tez Savunma

Jür�s� Bel�rleme Formu �le enst�tüye, öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes� dah�l Ün�vers�te �ç�nden beş ve farklı b�r
yükseköğret�m kurumundan dört olmak üzere toplam dokuz öğret�m üyes� �sm� öner�l�r.

b) Jür�, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le atanır. Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan
öğret�m üyeler� ve en az �k�s� farklı b�r yükseköğret�m kurumundan olmak üzere danışman dâh�l beş öğret�m
üyes�nden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden oluşur. Ayrıca eş tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de
yer alab�l�r.

c) Tez savunma sınav tar�h� ve saat�, danışman tarafından �lg�l� enst�tüye öner�l�r ve �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulunca bel�rlen�r. Tez savunma sınavı, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun jür� üyeler�n� bel�rled�ğ� karar tar�h�n� tak�p
eden b�r ay �ç�nde yapılmak zorundadır. Tez savunma sınavının yürütülmes�ne �l�şk�n �şlemler �lg�l� enst�tü
müdürlüğünce yürütülür.

ç) Tez savunma sınavı �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunun bel�rlem�ş olduğu yerde yapılmak zorundadır.
d) Enst�tü yönet�m kurulu tez savunma jür�s�n�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından öner�len

öğret�m üyeler� arasından sıralamaya bakılmaksızın oluşturur. Öner�len jür� üyeler�n�n uzmanlık alanları �le öğrenc�n�n
tez konusunun uyumlu olması gözet�l�r.

e) Zorunluluklar sebeb�yle jür�ye katılamayacak üyeler�n katılamama sebepler� söz konusu üye, bu mümkün
değ�lse danışman tarafından �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Mazeret� neden�yle sınava katılamayan
üyen�n yer�ne yedek jür� üyeler� �le sınav yürütülür.

Tez savunma sınavı
MADDE 56 – (1) Tez savunma sınavına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) 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.

b) 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 �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen
üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

c) Doktora tez� kabul ed�len öğrenc� başarılı olarak değerlend�r�l�r.
ç) Doktora tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n program �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
d) Tez savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�, 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 enst�tüye başvurur. Enst�tü yönet�m kurulu tarafından mazeret�n
kabulü hal�nde sınavın b�r ay �ç�nde yapılması şartı �le yen� b�r sınav tar�h� bel�rlen�r.

e) Doktora tez� �ç�n düzeltme kararı ver�len öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez�,
danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşüyle b�rl�kte tez, �lg�l� enst�trü
anab�l�m dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�l�r.

f) Azam� süreler �ç�nde tez savunma sınavına g�rerek tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�ye en fazla
altı ay ek süre ver�l�r.

g) Öğrenc�, düzeltt�ğ� tez�n� 57 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len usullerde aynı jür�
önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n doktora
programından �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora d�ploması
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, bu Yönetmel�kle bel�rlenen d�ğer şartları yer�ne

get�ren ve doktora tez�n�n c�ltlenm�ş en az dört kopyasını tez savunma sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde
�lg�l� enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden uygun bulunan öğrenc� doktora d�ploması almaya hak kazanır.
Enst�tü yönet�m kurulu başvuru üzer�ne tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu şartları yer�ne get�rmeyen
öğrenc� şartları 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) Tez sınavında başarılı olan öğrenc�, Tez Otomasyon S�stem�ne daha önce ver� g�r�ş�n� yapmış olduğu tez
b�lg�ler�n�n güncellemes�n� yapar. Taşınab�l�r bellek/d�sk ortamında elektron�k olarak hazırlar ve tez�n Açık Er�ş�m
S�stem�ne dâh�l ed�lmes�ne �l�şk�n formla b�rl�kte enst�tüye tesl�m eder.

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

(4) 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 Başkanlığı ver� tabanına yüklen�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Öğrenc� Değ�ş�m Programları, İz�nler ve Öğren�me Ara Verme, Kayıt S�lme

Öğrenc� değ�ş�m programları
MADDE 58 – (1) Öğrenc�ler; Ün�vers�te �le yurt dışındak� veya yurt �ç�ndek� d�ğer yükseköğret�m kurumları

arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak �lg�l� d�ğer yükseköğret�m kurumlarında b�r veya �k� yarıyıl
öğren�m göreb�l�r. Bu öğrenc�lerde geçm�ş tüm öğren�m faal�yetler�n� başarmış olma şartı aranır. Öğrenc�ler�n, değ�ş�m
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programlarına katılab�lmeler� �ç�n; yüksek l�sans programlarında tez aşamasına geçm�ş olmaları; doktora
programlarında �se tez öner�ler�n�n kabul ed�lm�ş olması gerek�r.

(2) Öğrenc�ler�n söz konusu yükseköğret�m kurumlarında devam edecekler� tez çalışması, öğrenc�n�n kend�
öğret�m programındak� tez çalışmasının eşdeğerl�ğ�, danışmanın ve �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının/tez
danışmanının öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla önceden bel�rlen�r.

(3) Öğrenc�ler, d�ğer yükseköğret�m kurumunda geç�rd�kler� yarıyıllarda; akadem�k takv�me uygun olarak
kend� kurumlarına a�t öğrenc� katkı payını ödemek ve kayıt yen�lemek zorundadır.

(4) Öğrenc�, anlaşmalı d�ğer yükseköğret�m kurumunda alıp başarılı/başarısız olduğu faal�yetlere karşılık olan,
kend� öğret�m programındak� eşdeğer faal�yetlerden de (ders, tez çalışması, uzmanlık alan ders�, sem�ner, proje ve
benzer�) başarılı/başarısız olmuş sayılır ve not döküm belges�nde göster�l�r.

(5) Öğrenc�n�n anlaşmalı d�ğer yükseköğret�m kurumunda geç�rd�ğ� yarıyıllar öğren�m süres�nden sayılır.
İz�nler ve kayıt dondurma
MADDE 59 – (1) Akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �ç�nde almış olduğu ders�n sınavına g�remeyecek

olması ve/veya dersler�n başlangıcı ve dersler�n b�t�m� arasında almış olduğu derslere ve/veya sınavlara Tablo-1 ve
Tablo-2’de bel�rt�lm�ş olan nedenlerle katılamayacak �lg�l� öğrenc�n�n veya bu öğrenc�n�n kanun� tems�lc�s�n�n yazılı
taleb� ve gerekl� belgeler�n sunulması üzer�ne �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le öğrenc�n�n �z�nl� sayılmasına
karar ver�leb�l�r.

(2) Geçerl� b�r sebeple öğren�m�ne ara vermek zorunda bulunan öğrenc�n�n, Tablo-3’te bel�rt�lm�ş olan �z�n
nedenler�yle, başvuru süreler� �ç�nde kend�s�n�n ve/veya kanun� tems�lc�s�n�n yazılı taleb�n�n, gerekl� belgelerle b�rl�kte
sunulması üzer�ne, kaydının dondurulmasına �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le karar ver�leb�l�r.

 
Tablo-1

Sınav �zn� nedenler�, başvuru ve �z�n süreler�

İz�n Türler� İz�n Nedenler� Başvuru Süres� İz�n Süreler�

Sınav İzn�
(Ders, Yeterl�k,
Tez Öner�, Tez
İzleme ve Tez
Savunma)

Spor, kültürel etk�nl�kler ve sanatsal
etk�nl�kler

Mazeret�n sona
ermes�nden �t�baren üç
�şgünü �ç�nde

İlg�l� sınav �ç�n

Resm� sağlık raporu

A�lev� nedenler (anne, baba, kardeş, eş veya
çocuklarının ölümü veya bakacak başka
k�msen�n bulunmaması kaydıyla bunların ağır
hastalığı)

Traf�k kazası

Doğal afet ve felaket

Gözaltı ve tutukluluk

 
 

Tablo-2
 Ders �zn� nedenler�, başvuru ve �z�n süreler�

İz�n Türler� İz�n Nedenler� Başvuru Süres� İz�n Süreler�

Ders İzn�

Spor, kültürel etk�nl�kler ve sanatsal
etk�nl�kler

Görevlend�rme kararını
tak�ben beş �şgünü �ç�nde

Görevlend�rme
süres�nce

Tam teşekküllü hastane heyet raporu
Raporu aldığı tar�hten
�t�baren beş �şgünü �ç�nde

Rapor Süres�nce

A�lev� nedenler (anne, baba, kardeş, eş veya
çocuklarının ölümü veya bakacak başka
k�msen�n bulunmaması kaydıyla bunların
ağır hastalığı)

Engel�n ortaya
çıkmasından �t�baren beş
�şgünü �ç�nde

A�lev� engel
kalkıncaya kadar

Doğal afet ve felaket
Mülk� am�rden alınan
belge tar�h�nden �t�baren
beş �şgünü �ç�nde

Afet ve felaket
süres�nce

Gözaltı ve tutukluluk hal�n�n tak�ps�zl�k �le
sonuçlanması ya da üzer�ne atılı suç
neden�yle beraat etmes� kaydıyla

Salıverme sonrası beş
�şgünü �ç�nde

Gözaltı, tutukluluk
süres�nce

Ün�vers�te dışı burs, araştırma ve benzer�
�mkânların ortaya çıkması

İmkânın ortaya
çıkmasından �t�baren beş
�şgünü �ç�nde

Etk�nl�k süres�nce

 
Tablo-3

 Dönem �zn� nedenler�, başvuru ve �z�n süreler�
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İz�n Türler� İz�n Nedenler� Başvuru Süres� İz�n Süreler�

Dönem İzn�

Tam teşekküllü hastane heyet raporu
Raporu aldığı tar�hten
�t�baren beş �şgünü �ç�nde

B�r veya İk�
dönem

 

A�lev� nedenler (anne, baba, kardeş, eş veya
çocuklarının ölümü veya bakacak başka
k�msen�n bulunmaması kaydıyla bunların
ağır hastalığı)

Engel�n ortaya
çıkmasından �t�baren beş
�şgünü �ç�nde

Gözaltı, tutukluluk ve hap�s cezasına
mahkûm�yet

Salıverme sonrası beş
�şgünü �ç�nde

Doğal afet ve felaket
Mülk� am�rden alınan
belge tar�h�nden �t�baren
beş �şgünü �ç�nde

Askerl�k
Celp emr�n� tak�p eden
beş �şgünü �ç�nde

 
Kayıt s�lme
MADDE 60 – (1) Öğrenc�n�n, kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rmek �sted�ğ�n� yazılı olarak beyan etmes�

durumunda enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(2) Aşağıda bel�rt�len durumlarda öğrenc�ler�n kayıtlı oldukları programlardan enst�tü yönet�m kurulu kararı

�le �l�ş�ğ� kes�l�r:
a) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yükseköğret�mden çıkarma cezası almış olması.
b) Kayıtlı olduğu programdan yatay geç�ş yoluyla ayrılması.
c) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len süreler �ç�nde �lg�l� programın tamamlanmaması ve/veya bel�rlenen şartların

sağlanamaması.
(3) Kaydı s�l�nen öğrenc�ler�n ödem�ş oldukları katkı payı ve/veya öğren�m ücretler� �ade ed�lmez.
(4) Kaydı s�l�nen öğrenc�ler�n durumu �lg�l� b�r�m ve kurumlara b�ld�r�l�r.

ONUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Et�k �hlal
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılması gereken b�l�msel çalışmalarda (tez, proje ve

benzer�), Yükseköğret�m Kurulu B�l�msel Araştırma ve Yayın Et�ğ� İlkeler�nde yer alan et�k �hlallerden b�r�s�n�n
herhang� b�r et�k kurul tarafından tesp�t ed�lerek enst�tüye b�ld�r�lmes� durumunda, enst�tü yönet�m kurulunca
öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r, halen yürütülen çalışması durdurulur, çalışması tamamlanmış �se �ptal ed�l�r,
öğrenc�ye d�ploma ver�lm�şse �ptal ed�l�r ve durum Rektörlüğe b�ld�r�l�r.

Aynı anda b�rden fazla programa kayıt
MADDE 62 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt

yaptırılamaz ve devam ed�lemez.
Tebl�gat
MADDE 63 – (1) Eğ�t�m-öğret�m, sınavlar ve benzer� konularda �lg�l� enst�tünün �nternet sayfasında yapılan

�lanlar öğrenc�n�n şahsına yapılmış sayılır. Öğrenc� hakkındak� d�ğer b�reysel �şlemler, Öğrenc� B�lg� S�stem�nde
öğrenc� tarafından beyan ed�len elektron�k posta adres�ne yollanmak suret�yle tebl�ğ ed�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le YÖK

kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 65 – (1) 21/7/2015 tar�hl� ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklarel� Ün�vers�tes�

L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılı başından önce aynı anda b�rden fazla l�sansüstü

programa kayıtlı olan öğrenc�ler hakkında 64 üncü madde hükümler� 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.
(3) 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılı başından önce kayıt yaptıran l�sansüstü öğrenc�ler� �ç�n azam� süreler, 2016-

2017 eğ�t�m-öğret�m yılı başından �t�baren başlar.
Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kırklarel� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


