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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nde yürütülen yüksek l�sans ve doktora

programlarından oluşan l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�me �l�şk�n usul ve esasların düzenlenmes�d�r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü, 44

üncü ve 46 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (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) Bütünleş�k doktora: Üstün başarılı öğrenc�n�n doktora programına l�sans dereces� �le başvurmasına �mkan

sağlayan, yüksek l�sans ve doktora programlarını b�rleşt�ren programı,
ç) Dönem/uygulama projes�: Tezs�z yüksek l�sans programlarında, b�r yarıyıl sürel�, araştırılan/�ncelenen

b�l�msel b�r konunun yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor şekl�nde ver�len ders�,
d) EABD: Enst�tü ana b�l�m dalını,
e) EABD başkanı: Enst�tü ana b�l�m dalı başkanını,
f) EABD başkanlığı: EABD başkanı ve başkan yardımcılarından oluşan yönet�m b�r�m�n�,
g) EABD kurulu: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve b�l�m dalı başkanlarından oluşan kurulu; tek b�l�m

dalı bulunan b�r EABD’de �se EABD başkanının başkanlığında, o EABD’dek� tüm öğret�m üyeler�nden oluşan kurulu,
ğ) Enst�tü: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsünü,
h) Enst�tü Kurulu: Enst�tü Müdürünün başkanlığında, Enst�tü müdür yardımcıları ve Enst�tüde eğ�t�m ve

öğret�m programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enst�tü Yönet�m Kurulu: Enst�tü Müdürünün başkanlığında, Enst�tü müdür yardımcıları �le Müdürün

göstereceğ� altı aday arasından Enst�tü kurulunca üç yıl �ç�n seç�len üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,
�) 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�,
j) Kred�: Haftalık teor�k b�r ders saat� veya �k� saat uygulama/laboratuvar ve benzer� prat�k çalışma yükünü,
k) L�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m: Tezl� yüksek l�sans, tezs�z yüksek l�sans, doktora ve bütünleş�k doktora

programlarındak� eğ�t�m ve öğret�m�,
l) Öğret�m üyes�: Ün�vers�tede görev yapan doktor öğret�m üyes�, doçent ve profesörü,
m) Öğrenc�: Enst�tüde kayıtlı öğrenc�y�,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
o) Program: Enst�tü ana b�l�m dalında, öğrenc�ler�n kabul ed�ld�ğ�, bel�rl� sayıda ve bel�rl� �çer�kte kred�l� ve

kred�s�z dersler �le doktora yeterl�k, proje/tez ve uygulamalarından oluşan yüksek l�sans ve doktora unvanlarına
yönel�k eğ�t�m-öğret�m programını,

ö) Rektörlük: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
p) Sem�ner: Öğrenc�ler�n ders dönem�nde hazırladıkları, b�l�msel b�r konunun �ncelen�p �rdelenmes�ne

dayanan, sözlü olarak sunularak değerlend�r�len ve yazılı b�r met�nden oluşan çalışmayı,
r) Senato: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
s) TÖMER: Türkçe Öğret�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ş) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
t) Yurt dışından gelen öğrenc�: Yabancı uyruklu veya l�sans/l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m�n�n tamamını yurt

dışında tamamlayan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı öğrenc�y�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

L�sansüstü program açılması
MADDE 4 – (1) L�sansüstü programlar, EABD kurulunun görüşünü almak suret�yle EABD başkanlığının

tekl�f�, Enst�tü Kurulunun öner�s�, Senatonun kararı ve Yükseköğret�m Kurulunun onayı �le açılab�l�r. B�r EABD’de, o
EABD’den farklı ad taşıyan l�sansüstü programlar açılab�leceğ� g�b�, ulusal ve/veya uluslararası ortak l�sansüstü
programlar �le yabancı d�lde eğ�t�m ve öğret�m yapılan l�sansüstü programlar da bu fıkra hükümler� çerçeves�nde
açılab�l�r.

(2) Yüksek l�sans programı, tezl� ve tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r. Bu programlar �k�nc�
l�sansüstü öğret�m programı olarak da açılab�l�r. İk�nc� öğret�m tezl�/tezs�z yüksek l�sans programlarında ödenecek
öğren�m ücret� �lg�l� mevzuata göre bel�rlen�r. Doktora programı �k�nc� öğret�m olarak açılamaz.



(3) Yükseköğret�m Kurulu kararı üzer�ne Ün�vers�tede; öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�n aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı olarak öğret�m faal�yetler�n�n planlandığı ve
yürütüldüğü l�sansüstü uzaktan öğret�m programları açılab�l�r. Uzaktan öğret�m programlarının açılab�leceğ� alanlar,
uzaktan öğret�m yoluyla ver�lecek dersler ve kred� �le AKTS kred� m�ktarları, ders materyaller�n�n hazırlanması,
sınavlarının yapılma şekl� ve Ün�vers�te �le d�ğer yükseköğret�m kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller
�le uzaktan öğret�me �l�şk�n d�ğer hususlar Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Kontenjanların bel�rlenmes�
MADDE 5 – (1) B�r l�sansüstü programın kontenjanı, EABD kurulunun tekl�f� üzer�ne Enst�tü Yönet�m

Kurulu kararıyla bel�rlen�r.
İlan, başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Öğrenc� kabul ed�lecek l�sansüstü programlar, öğrenc� kontenjanları ve d�ğer hususlar

Rektörlük tarafından �lan ed�l�r. Adayların başvuru �şlemler�, Enst�tü Müdürlüğü tarafından bel�rlenen takv�me göre
yapılır.

(2) Adaylar, l�sansüstü programlar �ç�n başvurularını Enst�tü Müdürlüğüne yapar. Başvuru �ç�n �landa �sten�len
belgeler, eks�ks�z olarak ve bel�rt�len süre �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m ed�lmek zorundadır. Başvuru
sırasında beyan ed�len b�lg� ve belgeler�n eks�k  veya doğru çıkmaması durumunda adayın başvurusu �ptal ed�l�r.

(3) EABD kurulunun tekl�f�, Enst�tü Kurulunun öner�s� ve Senatonun kararıyla, l�sansüstü programlara
başvuracak adayların başvuru �ç�n gerekl� olan asgar� ALES puanı, asgar� l�sans/yüksek l�sans mezun�yet� notu ve
asgar� yabancı d�l puanı yen�den bel�rleneb�l�r, mezun oldukları l�sans/yüksek l�sans programının türüne �l�şk�n ek
şartlar get�r�leb�l�r ve adaylardan başvuruda bulundukları programın n�tel�kler�n�n gerekt�rd�ğ� ek şart, b�lg� ve belgeler
talep ed�leb�l�r.

(4) L�sansüstü programlara; adayların l�sans veya yüksek l�sans mezun�yet� notu, ALES puanları ve yazılı
b�l�m sınavı sonuçları b�rl�kte değerlend�r�lerek �lan ed�len kontenjan dah�l�nde öğrenc� kabul ed�l�r.

(5) ALES yer�ne geçen ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan puanlar Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen esaslar çerçeves�nde dönüşüm yapılarak ALES puanı yer�ne d�kkate alınır.

(6) Yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun olarak l�sansüstü programlara başvuran Türk�ye
Cumhur�yet� vatandaşı adayların d�plomalarının denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu tarafından onaylanmış olması
gerek�r.

(7) Yabancı d�lde eğ�t�m ve öğret�m yapılan b�r programa başvuran adaylar, yazılı b�l�m sınavına o programın
eğ�t�m ve öğret�m d�l�nde alınır.

(8) Başvurularda kullanılan belgeler �ç�n Yükseköğret�m Kurulunun bel�rled�ğ� geçerl�l�k süreler� d�kkate
alınır. Geçerl�l�k süres�n�n bel�rlenemed�ğ� belgeler �ç�n Enst�tü Yönet�m Kurulu karar vermeye yetk�l�d�r.

(9) Aday, l�sansüstü g�r�ş sınav sonucu açıklandığı tar�hten �t�baren üç �ş günü �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne
d�lekçe �le başvurarak sınav notunun madd� hata yönünden �ncelenmes�n� �steyerek �t�raz edeb�l�r. Bu �t�raz, Enst�tü
Müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında, �lg�l� EABD başkanı veya yardımcısı ve o ana b�l�m dalındak� b�r
öğret�m üyes�n�n katıldığı kom�syon tarafından �ncelen�r. Kom�syon madd� hata tesp�t ett�ğ� takd�rde, bu hata Enst�tü
Yönet�m Kurulu kararıyla düzelt�l�r ve karar adaya b�ld�r�l�r.

Kayıt
MADDE 7 – (1) L�sansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayların l�stes�, Enst�tü Müdürlüğü tarafından �lan

ed�l�r. Aday kayıt �şlemler�, Enst�tü Müdürlüğü tarafından bel�rlenen takv�me göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday,
�landa yazılı belgeler �le �landa bel�rt�len süre �çer�s�nde başvurduğu programa şahsen veya noter vekaletnames�ne
sah�p vek�l� aracılığıyla kayıt yaptırab�l�r.

(2) Kes�n kayıt süres� sonunda kontenjanlarda açık olması durumunda, açık kalan kontenjan sayısı kadar
olmak üzere, varsa yedek l�steden sıra �le kayıt süres� �çer�s�nde adaylar, Enst�tü Müdürlüğüne şahsen veya noter
vekâletnames�ne sah�p vek�ller aracılığı �le kayıt yaptırab�l�rler.

Yurt dışından gelen öğrenc� kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt dışından gelen adayın mezun olduğu programa a�t l�sans/yüksek l�sans d�ploması, not

durum belges�, aldığı dersler ve varsa referans mektubu �le vekaletnames� ve d�ğer k�ş�sel b�lg� ve belgeler�,
başvurduğu programın EABD kurulu tarafından �ncelen�r. EABD kurulu tarafından durumu uygun görülen aday,
EABD başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le programa kabul ed�leb�l�r. Yurt dışından gelen aday
�ç�n EABD başkanlığı �sterse, karşılıklı görüşme talep edeb�l�r. Aday talep ed�lmes� hal�nde görüşmeye katılmak
zorundadır.

(2) ÖSYM tarafından merkez� yerleşt�rme �le öğrenc� kabulü yapılan yurt dışındak� yükseköğret�m
kurumlarından mezun olan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı aday, yurt dışından gelen öğrenc� statüsünde başvuruda
bulunamaz.

(3) Aday başvuru ve kayıt �şlemler�, Enst�tü Müdürlüğü tarafından bel�rlenen takv�me göre yapılır. Kayıt hakkı
kazanan aday, �landa yazılı belgeler �le �landa bel�rt�len süre �çer�s�nde, başvurduğu programa şahsen veya
noter/büyükelç�l�k vekaletnames�ne sah�p vek�l� aracılığıyla kayıt yaptırab�l�r.

(4) Yurt dışından gelen öğrenc�n�n, yabancı d�lde eğ�t�m ve öğret�m yapılan b�r programa başvuru yapab�lmes�
�ç�n Senato tarafından bel�rlenen geçerl� yabancı d�l belges�ne ve asgar� yabancı d�l puanına sah�p olması gerek�r.

(5) Yurt dışından gelen öğrenc�n�n kabul ed�ld�ğ� Türkçe eğ�t�m ve öğret�m yapılan b�r programda, derslere
başlayab�lmes� �ç�n Senato tarafından bel�rlenen, Ün�vers�ten�n veya Türk�ye’dek� d�ğer ün�vers�teler�n
TÖMER’ler�nden alınmış veya Yükseköğret�m Kurulu tarafından geçerl�ğ� kabul ed�len Türkçe d�l b�lg�s� sev�yes�n�
göster�r belgeye ve geçer puana sah�p olması gerek�r. Türkçe d�l b�lg�s� sev�yes�n� göster�r belgey� get�remeyen aday
hazırlık sınıfına kayded�l�r. Kayıttan sonra Senato tarafından bel�rlenen Türkçe d�l b�lg�s� sev�yes�n� göster�r geçer



puana sah�p belgey�, programa kayıt yaptırdığı tar�hten �t�baren en geç b�r yıl �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m
etmeyen yabancı uyruklu öğrenc�n�n programdan �l�ş�ğ� kes�l�r.

(6) Eğ�t�m ve öğret�m d�l� Türkçe olan l�sans/l�sansüstü programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaydan
Türkçe d�l b�lg�s� sev�yes�n� göster�r belge �stenmez.

 Özel öğrenc� kabulü
MADDE 9 – (1) L�sans/yüksek l�sans programı mezunu olan aday, talep etmes� hal�nde, EABD başkanlığının

tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le l�sansüstü derslere özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�r. Özel öğrenc� olarak
ders almak �steyen aday, akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne d�lekçe �le müracaat eder.

(2) Özel öğrenc�l�k başvurusu kabul ed�len aday, o yıl �ç�n bel�rlenen ders veya kred� başına öğren�m ücret�n�
öded�kten sonra özel öğrenc� statüsünü kazanır. Özel öğrenc�ye, talep etmes� hal�nde Enst�tü Müdürlüğü tarafından
aldığı ders/dersler� ve başarı durumunu gösteren b�r belge ver�l�r.

(3) Özel öğrenc�n�n kaydolduğu ders/dersler� bırakmak �stemes� hal�nde, o ders/dersler �ç�n öded�ğ� öğren�m
ücret� �ade ed�lmez. Özel öğrenc�; derse devam, sınav, başarının değerlend�r�lmes�, d�s�pl�n ve d�ğer hususlarda
yürürlükte olan mevzuata tab�d�r.

(4) Özel öğrenc�l�k statüsü, b�r l�sansüstü programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k değ�ld�r ve süres�
�k� yarıyılı geçemez. Özel öğrenc� statüsünde ders alan öğrenc�, derslere devam ve sınavlara g�rmek dışındak�
öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 10 – (1) Herhang� b�r l�sansüstü programa yatay geç�ş yolu �le öğrenc� kabulünde adayda;
a) Herhang� b�r l�sansüstü programda en az b�r yarıyıl ders almış olması,
b) Başvurduğu l�sansüstü programın eğ�t�m ve öğret�m planında bel�rt�len dersler ve d�ğer faal�yetlerde her

yarıyıl �ç�n sağlaması gerekl� en az 30 AKTS değer�ndek� etk�nl�ğ� sağlaması,
c) Adayın yatay geç�ş �ç�n başvurduğu yarıyıl �t�barıyla �le dönem kaybının ve başarısız ders ve faal�yet�n�n

olmaması,
şartları aranır.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan başvuru şartlarını sağlayan adayın yatay geç�ş �ç�n gerekl� belgelerle b�rl�kte

akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne d�lekçe �le başvurması gerek�r. Aday, EABD
kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun onayı �le Enst�tüde yürütülen aynı statüdek� l�sansüstü programlara
yatay geç�ş yolu �le kabul ed�leb�l�r.

(3) Yatay geç�ş başvurusunda bulunan adaydan, kayıtlı olduğu l�sansüstü programa öğrenc�l�k hakkını
kazandığı dönemde Enst�tüde �lan ed�len l�sansüstü öğrenc� kabul şartlarını sağlaması �sten�r.

(4) L�sans ve/veya yüksek l�sans dereces�n�, yatay geç�ş yaptıkları tezl� yüksek l�sans veya doktora
programından farklı alanda almış olan öğrenc�ye EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le
b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(5) Öğrenc�n�n kabul ed�ld�ğ� programda hang� ders/dersler� alacağı ve l�sansüstü programa hang� aşamadan
�t�baren devam edeceğ� EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le bel�rlen�r. Yatay geç�ş yapan
öğrenc�ye, geld�ğ� programda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa b�le EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m
Kurulu onayı �le yen� ders/dersler ver�leb�l�r.

(6) Tezl� yüksek l�sans öğrenc�s�n�n bütünleş�k doktora programına yatay geç�ş yoluyla kabul ed�leb�lmes� �ç�n
�k�nc� yarıyıl sonunda Enst�tü Müdürlüğüne başvurması ve aşağıda bel�rt�len koşulları sağlaması gerek�r:

a) Başvurduğu programın puan türünden en az 80,00 ALES puanı almış olması.
b) L�sans programı mezun�yet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması.
c) İk�nc� yarıyıl sonu �t�barıyla en az yed� ders ve y�rm� b�r kred�l�k ders yükümlülüğünü tamamlamış olması.
ç) Yüksek l�sans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması.
d) Doktora programına g�r�ş �ç�n aranan yabancı d�l türü ve puan şartını sağlamış olması.
(7) Bütünleş�k doktora programı öğrenc�s�, öğren�m�n�n herhang� b�r aşamasında, �steğ� hal�nde aynı EABD’de

yürütülen tezl� yüksek l�sans programına yatay geç�ş yapab�l�r. Öğrenc�n�n tezl� yüksek l�sans programına �nt�bakı,
EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le yapılır.

Yen� kurulan veya gel�şmekte olan ün�vers�telerden öğrenc� kabulü
MADDE 11 – (1) D�ğer ün�vers�teler ve yüksek teknoloj� enst�tüler�nden, yürürlüktek� mevzuat çerçeves�nde

Ün�vers�teye l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m görmek �ç�n gönder�len araştırma görevl�s�, Yükseköğret�m Kurulunca
bel�rlenen �lkeler ve �lg�l� mevzuat doğrultusunda sınav ve değerlend�rme yapılmaksızın başvurdukları l�sansüstü
programa kayded�l�r ve o programın EABD’s�nde görevlend�r�l�r.

Danışman atanması
MADDE 12 – (1) L�sansüstü programa kabul ed�len öğrenc�ye, öncel�k ana b�l�m dalı öğret�m üyeler�ne

ver�lmek kaydıyla, Ün�vers�te kadrosunda bulunan aynı veya yakın uzmanlık alanına sah�p olan b�r öğret�m üyes�,
EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le danışman olarak atanır. Tezs�z yüksek l�sans
programlarında Ün�vers�tede görevl� doktoralı öğret�m görevl�ler� de danışman olarak atanab�l�rler.

(2) Danışman, öğrenc�ye ders ve tez dönemler�nde rehberl�k etmek üzere atanan öğret�m elemanıdır. EABD
kurulu, akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde, öğret�m elemanlarının hal� hazırdak� danışmanı olduğu öğrenc�
sayılarını da d�kkate alarak her b�r öğrenc� �ç�n üç danışman adayı tekl�f�nde bulunur. Enst�tü Müdürlüğü, EABD
kurulundan gelen tekl�f� de d�kkate alarak danışman atamalarını ders kayıt dönem� başlamadan önce Enst�tü Yönet�m
Kurulu onayı �le gerçekleşt�r�r.

(3) Öğret�m üyeler�n�n tezl� yüksek l�sans programlarında danışman olarak atanab�lmes� �ç�n en az �k� yarıyıl
l�sans programında ders verm�ş olması gerek�r. Doktora programlarında danışman olarak atanacak öğret�m üyeler�n�n



en az dört yarıyıl l�sans veya �k� yarıyıl tezl� yüksek l�sans programında ders verm�ş olması ve en az b�r yüksek l�sans
tez�n� başarıyla tamamlatmış olması gerek�r.

(4) Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda yüksek l�sans öğrenc�ler�
�ç�n danışmanın ve EABD kurulunun, doktora öğrenc�ler� �ç�n �se tez �zleme kom�tes�n�n tekl�f� doğrultusunda Enst�tü
Yönet�m Kurulu onayı �le �k�nc� tez danışmanı atanab�l�r. İk�nc� tez danışmanı Ün�vers�te kadrosu dışından da en az
doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden aynı usulle atanab�l�r.

(5) Herhang� b�r sebeple danışmansız kalan veya danışman değ�ş�kl�ğ� gerekt�ren durumlarda öğrenc�ye �lk
defa danışman atanması �ç�n �zlenen süreç uygulanarak yen� b�r danışman atanır. Yen� danışman atanıncaya kadar
danışmansız kalan öğrenc�ye, EABD başkanı danışmanlık yapar.

(6) Danışman değ�ş�kl�ğ� başvurusu EABD başkanlığına yapılır. EABD başkanlığı danışman değ�ş�kl�ğ�
taleb�n� uygun görürse yen� danışman tekl�f�n� EABD kurulu görüşü �le b�rl�kte Enst�tü Müdürlüğüne yapar. Enst�tü
Müdürlüğü, bu tekl�f� d�kkate alarak öğrenc�ye Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le yen� b�r danışman atayab�l�r.

 Kayıt yen�leme
MADDE 13 – (1) L�sansüstü programda kayıtlı öğrenc�, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes�nde bel�rt�len

şartlara göre �lg�l� döneme a�t katkı payı/öğren�m ücret�n� akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde ödeyerek
Enst�tü Müdürlüğünün bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yen�lemek
zorundadır.

(2) Bel�rlenen süre �çer�s�nde ders kaydını yapmayan ve kaydını yen�lemeyen öğrenc�, o yarıyıldak�
ders/dersler� alamaz, sem�ner veremez, yeterl�k sınavına g�remez, tez öner�s� veremez ve tez çalışması yapamaz. Bu
süre kayıtlı olduğu l�sansüstü program �ç�n öngörülen azam� öğren�m süres�n�n hesabında d�kkate alınır. Kaydını
yen�lemeyen öğrenc�, o yarıyıl �ç�n öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 14 – (1) Eğ�t�m ve öğret�me devam edemeyecek olan ve mazeret�n� kanıtlayan belge �le Enst�tü

Müdürlüğüne başvuran öğrenc�n�n mazeret� yer�nde görüldüğü takd�rde Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla öğrenc�n�n
kaydı mazeret� süres�nce dondurulab�l�r. Kayıt dondurma süres�, azam� öğren�m süres�n�n hesabında d�kkate alınmaz.

(2) Kayıt dondurma �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n hastalık ve doğum raporlarının resm�/özel yataklı sağlık
kurum ve kuruluşlarından alınması; doğal afet ve benzer� durumların �se yerel mülk� �dar� am�r�n�n gerekçel� resm�
yazısı �le belgelend�r�lmes� ve bunların Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından yer�nde bulunması gerek�r.

Ders açma, ders seç�m�, ders ekleme ve bırakma
MADDE 15 – (1) L�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m planları yarıyıllık olarak düzenlen�r. B�r öğret�m üyes� b�r

yarıyılda, tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarının toplamında en fazla üç ders veya dokuz kred�l�k ders vereb�l�r.
B�r ders üç kred�den fazla olamaz. Ön şart olan dersler ve zorunlu dersler her �k� yarıyılda da açılab�l�r. B�r öğrenc�, b�r
programda aynı öğret�m üyes�nden dokuz kred�den fazla ders alamaz.

(2) B�r l�sansüstü program �ç�n zorunlu ve/veya seçmel� dersler�n açılması �le açılan dersler, sem�ner ve tez
çalışmalarından oluşan eğ�t�m ve öğret�m planının yürürlüğe g�rmes�, EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Kurulunun
onayı ve Senatonun kararı �le gerçekleş�r.

(3) B�r l�sansüstü programın Enst�tü Kurulu tarafından onaylanarak eğ�t�m ve öğret�m planında yer almış
dersler�nden b�r yarıyılda hang�ler�n�n açılacağı ve bu dersler�n hang� öğret�m elemanları tarafından ver�leceğ� EABD
kurulunun tekl�f� üzer�ne Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

(4) Öğrenc�, akadem�k takv�mde öngörülen süre �çer�s�nde eğ�t�m ve öğret�m planındak� o yarıyılda alacağı
dersler�n�/uzmanlık alanı ders�n�/sem�ner�n�/tez çalışmasını danışmanı �le b�rl�kte seçer. Ders kaydı danışmanın onayı
�le geçerl�l�k kazanır.

(5) Tezl� yüksek l�sans programı öğrenc�s�n�n alacağı dersler�n en çok �k�s�, l�sans öğren�m� sırasında
alınmamış olması kaydıyla, l�sans dersler�nden seç�leb�l�r.

(6) Tezl� yüksek l�sans/doktora öğrenc�s�, danışmanın uygun görüşü �le Enst�tüdek� farklı l�sansüstü
programlardan en fazla üç ders alab�l�r.

(7) Tezl� yüksek l�sans/doktora öğrenc�s�, danışmanın uygun görüşü, EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü
Yönet�m Kurulu onayı �le yurt �ç�/yurt dışı d�ğer yükseköğret�m kurumlarından da en fazla �k� ders alab�l�r. L�sans
dereces�yle kabul ed�len bütünleş�k doktora programı öğrenc�s� �ç�n �se bu şek�lde alınan ders sayısı dördü geçemez.

(8) Öğrenc�n�n taleb�, danışmanın uygun görüşü, EABD başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı
�le öğrenc�, öğren�m�n�n b�r bölümüne ulusal veya uluslararası öğrenc� değ�ş�m programı çerçeves�nde başka b�r
ün�vers�tede devam edeb�l�r.

(9) Tezl� yüksek l�sans/doktora öğrenc�s�, l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m� sırasında B�l�msel Araştırma Tekn�kler�
�le Araştırma ve Yayın Et�ğ� konularını �çeren en az b�r ders� almak ve başarmak zorundadır. Tezl� yüksek l�sans
programında bu �çer�kte b�r ders alan ve başarılı olan öğrenc�n�n doktora programında bu �çer�kte b�r ders alması
zorunlu değ�ld�r.

(10) L�sansüstü programlardak� eğ�t�m ve öğret�m d�l� Türkçe’d�r. Uluslararası ortak l�sansüstü programlar �le
yabancı d�lde eğ�t�m ve öğret�m yapılan l�sansüstü programlar ve uluslararası değ�ş�m programları öğrenc�ler� �ç�n
ver�len dersler ve d�ğer faal�yetler yabancı d�lde ver�l�r.

(11) Öğrenc�, toplam ders yükünün en az %50’s�n� kayıtlı olduğu programda açılan derslerden almak
zorundadır.

İnt�bak �şlemler�
MADDE 16 – (1) B�r öğrenc�n�n özel öğrenc� statüsünde �ken aldığı, ulusal/uluslararası değ�ş�m

programlarında aldığı veya daha öncek� b�r l�sansüstü programda aldığı ders/dersler�n �nt�bakları, öğrenc�n�n taleb�,
EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le yapılab�l�r.



(2) Öğrenc�n�n özel öğrenc� statüsünde aldığı ve başarılı olduğu ders/dersler�n �nt�bakı �şlem�nde �nt�bakı
yapılan dersler�n sayısı/kred�s� l�sansüstü programda almakla yükümlü olduğu ders sayısının/kred�s�n�n % 50’s�n�
geçemez.

(3) İnt�bak �şlemler�, yükseköğret�m yeterl�kler çerçeves� �lkeler�ne bağlı olarak gerçekleşt�r�l�r.
(4) İnt�bak yapılan derslere, 18 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında yer alan tablodak� harf notu karşılığı ver�l�r.

Notun yüzlük s�stemde olması hal�nde söz konusu fıkrada yer alan tabloya göre harf notu dönüşümü yapılır.
(5) Ün�vers�ten�n herhang� b�r l�sansüstü programa kayıtlı öğrenc�s�n�n özel öğrenc� statüsünde aldığı

ders/dersler�n �nt�bakı yapılmaz.
(6) İnt�bak belgeler�n�n değerlend�r�leb�lmes� �ç�n geçm�şe dönük �nt�bak kabul süres� öğrenc�n�n �lg�l�

programla �l�ş�ğ� kes�ld�ğ� tar�hten �t�baren en fazla beş akadem�k yıldır. Değerlend�rmeye alınan belgelerde yer alan
bütün faal�yetler �ç�n �nt�bak yapılab�l�r.

(7) İnt�bak �şlem�nden sonra öğrenc�l�k süres�nde eks�ltme yapılır.
B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 17 – (1) L�sans veya yüksek l�sans dereces�n� kabul ed�ld�kler� programından farklı alanlarda veya

Ün�vers�te dışındak� yükseköğret�m kurumlarından almış olanlar �ç�n EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m
Kurulu onayıyla b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2) B�l�msel hazırlık programı uygulanan öğrenc�ye danışman atanmaz. B�l�msel hazırlık programı
öğrenc�s�n�n ders seç�m� ve öğrenc�l�kle �lg�l� d�ğer �şlemler� b�l�msel hazırlık programı öğrenc�l�ğ� süres�nce kabul
ed�ld�ğ� programının EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Bütünleş�k doktora programına, sadece o programla aynı alandak� l�sans programından öğrenc� kabul ed�l�r
ve b�l�msel hazırlık programı uygulanmaz.

(4) B�l�msel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, �lg�l� l�sansüstü programı tamamlamak �ç�n gerekl�
görülen dersler�n yer�ne geçemez. Ancak b�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc�, b�l�msel hazırlık dersler�n�n yanı
sıra EABD başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun onayı �le l�sansüstü programa yönel�k en fazla �k� ders
de alab�l�r.

(5) B�l�msel hazırlık programında b�r öğrenc�ye en az on �k� kred�l�k, en fazla y�rm� dört kred�l�k ders
ver�leb�l�r. Bu dersler haftalık ders programlarında b�rb�rler�yle çakışmayacak şek�lde bel�rlen�r ve ön şart
uygulanmaz.

(6) B�l�msel hazırlık programı öğrenc�s�n�n, l�sans ve yüksek l�sans programından aldığı derslerden en az
başarılı sayılan harf notunu alması gerek�r. Öğrenc�n�n aldığı harf notu ve başarı durumu, EABD başkanlığı tarafından
Enst�tü Müdürlüğüne b�ld�r�l�r. B�l�msel hazırlık programında aldığı derslerden başarı sağlayamayan öğrenc�ye, 
başarısız ders/dersler�n yer�ne başka ders aldırılamaz ve öğrenc�n�n l�sansüstü programla �l�ş�ğ� kes�l�r.

(7) 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 süreler yüksek l�sans veya doktora programı süreler�ne dâh�l ed�lmez.

(8) Aynı EABD’de en fazla beş yıl önces�nde b�l�msel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş b�r öğrenc�ye
�k�nc� defa b�l�msel hazırlık programı uygulanmaz.

(9) B�l�msel hazırlık programında; derslere devam, sınavlar, ders başarı notları, derslerden başarılı sayılma
şartları ve d�ğer hususlarda, öğrenc�n�n ders aldığı l�sans/l�sansüstü programa �l�şk�n mevzuat hükümler� uygulanır.

Derslere devam, sınavlar ve başarı şartları
MADDE 18 – (1) L�sansüstü dersler�n b�r kred�s�, teor�k bölümünün haftalık b�r saat�n�n veya

uygulama/laboratuvar ve benzer� prat�k bölümünün haftalık �k� saat�n�n karşılığıdır. L�sansüstü dersler�n AKTS
kred�ler� �se ayrıca bel�rlen�r.

(2) B�r öğrenc�n�n genel ve bütünleme sınavına g�reb�lmes� �ç�n ders�n teor�k bölümünün %70’�ne,
uygulama/laboratuvar ve benzer� prat�k bölümünün %80’�ne devam etm�ş olması gerek�r. Devamsız b�r öğrenc�n�n
durumu genel sınavdan önce ders�n sorumlu öğret�m elemanı tarafından otomasyon s�stem�ne g�r�l�r.

(3) L�sansüstü programda her b�r ders �ç�n en az b�r genel/bütünleme sınavı yapılır. Gerekl� görülen hallerde;
ara sınav, ödev, kısa sürel� sınav, laboratuvar ve benzer� prat�k uygulamalar da yapılab�l�r. Bu sınav ve uygulamaların
başarı notuna etk�s� öğret�m elemanı tarafından bel�rlen�r. Ders�n başarı notu, ders sorumlusu öğret�m elemanı
tarafından otomasyon s�stem�ne g�r�l�r. Bu not, aşağıdak� tabloya göre harf notuna dönüştürülür.
 
      Yüzlük S�stemdek� Not Aralıkları         Başarı Notu         Harf Notu Karşılığı           Açıklaması

               90 - 100                                      4,00                             AA                         Başarılı
                85 - 89                                       3,50                              BA                         Başarılı
                80 - 84                                       3,00                              BB                         Başarılı
                75 - 79                                       2,50                              CB                         Başarılı
                70 - 74                                       2,00                              CC                         Yüksek L�sansta Başarılı
                                                                                                                                      Doktorada Başarısız
                60 - 69                                       1,50                              DC                         Başarısız
                50 - 59                                       1,00                             DD                         Başarısız
                 0 - 49                                        0,00                              FF                          Başarısız
                     0                                            0,00                               F                           Devamsız
                                                                     -                                  G                          Geçer
                                                                     -                                  K                           Kalır



(4) B�r öğrenc�n�n l�sansüstü programda ders dönem� �ç�n tanımlı azam� süre �çer�s�nde genel ağırlıklı not
ortalamasının yüksek l�sans programında en az 2,50; doktora programında en az 3,00 olması gerek�r.

(5) Bütünleş�k doktora programında öğrenc�n�n genel ağırlıklı not ortalamasının �lk yarıyılda 1,50, d�ğer
yarıyıllarda 2,00’n�n altına düşmes� hal�nde, öğrenc�n�n kaydı Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla doğrudan �lg�l� tezl�
yüksek l�sans programına aktarılır.

(6) Derse devam yükümlülükler�n� veya ders uygulamalarına �l�şk�n şartları yer�ne get�rmed�ğ� �ç�n
genel/bütünleme sınavına g�rme hakkını elde edemeyen öğrenc�ye (F) harf notu ver�l�r. (F) harf notu, not ortalaması
hesabında (FF) harf notu g�b� �şlem görür.

(7) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenc�n�n çalışma performansı, her yarıyılın sonunda danışmanı
tarafından başarılı (G) harf notu veya başarısız (K) harf notu olarak değerlend�r�l�r ve otomasyon s�stem�ne g�r�l�r. (G)
ve (K) harf notları uzmanlık alan dersler�, sem�ner ve dönem/uygulama projes� �ç�n de kullanılır.

(8) B�r öğrenc�n�n daha önce başarılı olduğu ve �nt�bakı yapılarak muaf tutulduğu ders/dersler�n durumu uygun
b�r kod �le transkr�pt�nde bel�rt�l�r.

(9) Öğrenc�, ders dönem�nde b�r yarıyılda en fazla 45 AKTS ders alab�l�r.
(10) Başarısız olunan seçmel� dersler değ�şt�r�leb�l�r.  B�r öğrenc�, �lk defa aldığı her derse devam etmek ve

ders�n devamını almak zorundadır.
(11) Asgar� ders sayısı ve kred� şartını sağlamış ancak asgar� kred�den fazla ders almış olan öğrenc�n�n

başarısız olduğu ders/dersler, öğrenc�n�n taleb� ve danışmanının tekl�f�yle Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le öğrenc�n�n
transkr�pt�nden çıkartılab�l�r.

(12) Danışman, tez aşamasındak� öğrenc�ler� �ç�n mezun�yet�ne kadar her yarıyıl, uzmanlık alanı ders� adı
altında haftada sek�z saat olacak şek�lde ders açar. Öğrenc�ler, danışmanının kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak
ve başarmakla yükümlüdürler.

Not ortalaması
MADDE 19 – (1) Öğrenc�n�n b�r dersten aldığı ağırlıklı not, öğrenc�n�n o derstek� başarı notunun ders�n

AKTS kred�s� �le çarpılmasıyla bulunur. Herhang� b�r yarıyılın ağırlıklı not ortalaması �se öğrenc�n�n o yarıyılda aldığı
tüm dersler�n ağırlıklı notlarının toplamının, o yarıyılda alınan dersler�n AKTS kred�ler� toplamına bölünmes�yle
hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması v�rgülden sonra �k� hane olarak göster�l�r.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrenc�n�n l�sansüstü programa kabul ed�l�ş�nden �t�baren aldığı tüm dersler
d�kkate alınarak b�r�nc� fıkradak� yöntemle hesaplanır.

(3) Mezun�yet notu, öğrenc�n�n mezun olmaya hak kazandığı tar�h �t�barıyla hesaplanan genel ağırlıklı not
ortalamasıdır.

Sınav notuna �t�raz
MADDE 20 – (1) Ders başarı notu, yarıyıllar �t�barıyla akadem�k takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde ders�n

sorumlu öğret�m elemanı tarafından Enst�tü otomasyonuna g�r�l�r. Not l�stes� ve her türlü sınav evrakı EABD
başkanlığında �k� yıl süre �le muhafaza ed�l�r.

(2) Öğrenc�, ders başarı notunun otomasyon s�stem�ne g�r�l�ş tar�h�nden �t�baren üç �ş günü �çer�s�nde Enst�tü
Müdürlüğüne d�lekçe �le başvurarak sınav notunun madd� hata yönünden �ncelenmes�n� �steyerek �t�raz edeb�l�r. Bu
�t�raz, b�r Enst�tü müdür yardımcısının başkanlığında, �lg�l� EABD başkanı veya yardımcısı ve ders�n sorumlu öğret�m
üyes� veya yokluğunda o ana b�l�m dalındak� b�r öğret�m üyes�n�n katıldığı kom�syon tarafından �ncelen�r. Kom�syon
madd� hata tesp�t ett�ğ� takd�rde, bu hata Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla düzelt�l�r. Ver�len karar, başvuru tar�h�nden
�t�baren en geç yed� �ş günü �çer�s�nde öğrenc�ye ve ders�n sorumlusu öğret�m elemanına b�ld�r�l�r.

Kayıt s�lme/�l�ş�k kesme
MADDE 21 – (1) Aşağıdak� hususlardan b�r�n�n gerçekleşmes� hal�nde Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla

öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
a) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre Ün�vers�teden çıkarma cezası almış olması.
b) L�sansüstü programdan kaydının s�l�nmes�n� yazılı olarak Enst�tü Müdürlüğünden talep etmes�.
c) L�sansüstü programa �l�şk�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len başarı şartlarını sağlayamaması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezl� Yüksek L�sans Programı

Amaç
MADDE 22 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yöntemler�n�

kullanarak b�lg�lere er�şme, b�lg�y� derleme, yorumlama ve değerlend�rme yeteneğ�n� kazanmasını sağlamaktır.
Öğrenc� kabulü
MADDE 23 – (1) Tezl� yüksek l�sans programına kabul ed�leb�lme şartları şunlardır:
a) Adayın l�sans dereces�ne sah�p olması ve �landa bel�rt�len süre �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne başvurması

gerek�r.
b) Adayın, ALES veya Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerl�ğ� kabul ed�len sınavda

başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sah�p olması gerek�r.
c) Yazılı b�l�m sınavına alınacak adayların sayısı, Enst�tü Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Senatonun kararıyla

�lan ed�len kontenjanın katları �le sınırlandırılab�l�r. Bu durumda yazılı b�l�m sınavına alınacak adayların
bel�rlenmes�nde ALES puanının %50’s� �le l�sans mezun�yet� notunun %50’s�n�n toplamı alınarak yüksekten düşüğe
doğru sıralama yapılır.

(2) Yazılı b�l�m sınavını yapmak üzere EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le
bel�rlenen üç asıl ve �k� yedek üyeden meydana gelen b�r sınav jür�s� oluşturulur. Jür�, Enst�tü Yönet�m Kurulu



kararıyla bel�rlenen yer, tar�h ve saatte yazılı b�l�m sınavını yaparak sınav evrak ve sonuçlarını en geç �k� �ş günü
�çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne �let�r.

(3) Tezl� yüksek l�sans programına başvuran adayın başarı notu, ALES puanının %50’s�, l�sans mezun�yet�
notunun %25’�, yazılı b�l�m sınavı notunun %25’�n�n toplamının alınmasıyla tesp�t ed�l�r. Yazılı b�l�m sınavı notu
50,00’n�n altında olan aday başarısız sayılır ve değerlend�rmeye alınmaz. Gerekl� görülen hallerde, ALES puanının
başarı notuna katkısının oranı %50’den az olmamak şartıyla; ALES puanının, l�sans mezun�yet� notunun, yazılı b�l�m
sınavı notunun ve �lg�l� kurullar tarafından öner�lmes� hal�nde get�r�lecek ek şartların,  başarı notuna katkılarının
oranları Senato tarafından yen�den bel�rleneb�l�r.

(4) Adaylar, başarı notları en yüksekten başlanarak kontenjan dah�l�nde sıralanır ve bu sıralamaya göre
programa kabul ed�l�rler.

(5) Başarı notu hesaplanırken v�rgülden sonra �k� hane esas alınır. Eş�t başarı notuna sah�p adayların
sıralanmasında ALES puanı yüksek olana öncel�k ver�l�r. ALES puanının da eş�t olması hal�nde l�sans mezun�yet� notu
yüksek olana öncel�k ver�l�r.

Ders yükü
MADDE 24 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı, toplam y�rm� b�r kred�den az olmamak şartı �le en az yed� ders

�le sem�ner, uzmanlık alan dersler�, tez öner�s� ve tez çalışmasından oluşur. Sem�ner, uzmanlık alan ders�, tez öner�s�
ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Tezl� yüksek l�sans programı eğ�t�m ve öğret�m planı, her
b�r eğ�t�m ve öğret�m yarıyılında 30 AKTS kred�s�nden az olmamak şartıyla dört yarıyılda toplam en az 120 AKTS
kred�s�nden oluşur.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının süres�, b�l�msel hazırlık programında geçen süre har�ç,

öğrenc�n�n programa kayıt yaptırdığı yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın toplam dört yarıyıl olup, öğrenc� programı azam� altı yarıyılda tamamlamak zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda eğ�t�m ve öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� ve sem�ner ders�n� başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre �çer�s�nde Ün�vers�ten�n bel�rled�ğ� başarı şartlarını/ölçütler�n� yer�ne get�remeyen
öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Azam� süre �çer�s�nde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına g�rmeyen veya asgar� 120 AKTS
kred�s�n� sağlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Yüksek l�sans ders dönem�, �nt�baktan dolayı süre eks�ltme durumu har�ç olmak üzere, �k� yarıyıldan az
olamaz. Aynı şek�lde yüksek l�sans tez çalışması sürec� de �k� yarıyıldan az olamaz.

(5) Tezl� yüksek l�sans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenc�, beş�nc� yarıyıldan �t�baren �lg�l�
döneme a�t katkı payını öder.

Tez konusunun bel�rlenmes�
MADDE 26 – (1) Dersler�n� ve sem�ner�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�, danışmanıyla b�rl�kte bel�rled�ğ� tez

öner�s�n� EABD başkanlığına sunar. EABD kurulu tarafından uygun bulunan tez öner�s� Enst�tü Müdürlüğüne
b�ld�r�l�r. Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından tez öner�s�n�n kabulü veya redd� yönünde karar ver�l�r.

(2) Tez konusu değ�ş�kl�ğ�, b�r�nc� fıkra hükümler�ne göre yapılır. Tez konusu değ�ş�kl�ğ� olduğu takd�rde;
öğrenc�n�n o ana kadar başarılı bulunduğu tez çalışmaları başarısız olarak kabul ed�l�r.

(3) Öğrenc�, tez savunma sınavına en erken tez öner�s�n�n kabul ed�ld�ğ� yarıyılı tak�p eden yarıyılın sonunda
g�reb�l�r.

Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması aşağıdak� şek�lded�r:
a) Öğrenc�; yüksek l�sans tez�n�, Enst�tü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kurallarına uygun b�ç�mde ve o

programın eğ�t�m ve öğret�m d�l�nde yazmak ve jür� önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yabancı d�lde eğ�t�m
ve öğret�m ver�len programlarda yapılan tezler, 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�ne uygun olarak o programın eğ�t�m ve öğret�m d�l�nde yazılır. Bu programlarda
hazırlanan tezler �ç�n oluşturulan tez savunma jür� üyeler�n�n Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve
Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len yabancı d�l yeterl�ğ� şartlarını
sağlaması gerek�r.

b) Öğrenc�, tamamladığı tez�n� basılı ve elektron�k ortamda danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n
savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le b�rl�kte tez dokümanlarını Enst�tü Müdürlüğüne gönder�lmek üzere EABD
başkanlığına tesl�m eder. Enst�tü Müdürlüğüne ulaşan tez burada �nt�hal yazılım programı �le kontrol ed�lerek tez
çalışmasında �nt�hal olup olmadığına da�r raporlanır. Enst�tü Müdürlüğü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal raporunu ve
tez� jür� üyeler�ne gönder�r. Gerçek b�r �nt�hal�n jür� üyeler�nce de tesp�t ed�lmes� hal�nde, tez jür� üyeler� tarafından
gerekçel� b�r rapor �le b�rl�kte Enst�tü Müdürlüğüne ger� gönder�l�r. Jür� üyeler� söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �çer�s�nde Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla bel�rlenen yer, tar�h ve saatte
toplanarak öğrenc�y� sınava alır.

c) Üç asıl ve �k� yedek üyeden oluşan tez jür�s�, danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun tekl�f�
üzer�ne Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le atanır. Asıl jür� üyeler�, öğrenc�n�n danışmanı, aynı EABD’den b�r öğret�m
üyes� ve Ün�vers�te dışındak� yükseköğret�m kurumlarından b�r öğret�m üyes�nden oluşur. Yedek jür� üyeler� �se aynı
EABD’den b�r öğret�m üyes� ve Ün�vers�te dışındak� yükseköğret�m kurumlarından b�r öğret�m üyes�nden oluşur.
İlg�l� EABD’de yeterl� öğret�m üyes� olmaması hal�nde yakın b�r EABD’den de jür� üyes� atanab�l�r. İk�nc� danışman
jür� üyes� olamaz. Enst�tü Müdürlüğü, gerekl� gördüğü hallerde EABD başkanlığından yen�den jür� tekl�f�
�steyeb�leceğ� g�b� Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla re’sen de jür� oluşturab�l�r.



ç) Mazeret� neden�yle tez savunma sınavına katılamayacak olan jür� üyes�, mazeret�n� sınavdan önce Enst�tü
Müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r. Mazeret� neden�yle sınava katılamayan Ün�vers�te �ç� jür� üyes�n�n yer�ne
Ün�vers�te �ç� yedek jür� üyes�, Ün�vers�te dışı jür� üyes�n�n yer�ne �se Ün�vers�te dışı yedek jür� üyes� Enst�tü
Müdürlüğü tarafından sınava davet ed�lerek sınav yürütülür.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümler�nden oluşur. Sınav
süres� en fazla �k� saat olab�l�r. Tez savunma sınavı, öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından
oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır. D�nley�c�ler sınav sürec�ne müdah�l olamazlar. Tez savunma
sınavının tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak tez hakkında oy b�rl�ğ�/salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararından b�r�n� ver�r. Jür� üyeler� çek�mser oy kullanamaz. Jür� başkanı, sınav tutanağı ve d�ğer
evrakları aynı gün �çer�s�nde EABD başkanlığına tesl�m eder. EABD başkanlığı, tesl�m ed�len sınav evraklarını tez
sınavını �zleyen üç �ş günü �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne gönder�r. Ret oyu kullanılması hal�nde �lg�l� jür� üyes�, ret
oyunun gerekçes�n� sınavın akab�nde yazılı olarak jür� başkanına tesl�m eder. Tez� başarısız bulunarak redded�len
öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

e) Jür�n�n, tez� hakkında düzeltme kararı verd�ğ� öğrenc�, düzeltt�ğ� tez�n� aynı jür� önünde düzeltme kararının
ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç üç ay �çer�s�nde, bu maddede bel�rt�len usul �zlenerek sınava alınır ve tez�n� yen�den
savunur. Bu sınavda da başarısız bulunarak tez� redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

f) Tez� redded�len öğrenc�n�n taleb� hal�nde, o EABD’de tezs�z yüksek l�sans programı bulunması ve
öğrenc�n�n ders kred� yükü, dönem/uygulama projes� ve benzer� gerekler�n� yer�ne get�rmes� kaydıyla kend�s�ne tezs�z
yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

g) Tez savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�, azam� süreler �çer�s�nde olmak
şartıyla mazeret�n� göster�r belge �le b�rl�kte mazeret�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �çer�s�nde Enst�tü
Müdürlüğüne başvurur. Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla mazeret� uygun görülen öğrenc� �ç�n tez savunma sınavının
yer�, tar�h� ve saat� bel�rlenerek öğrenc�ye ve jür� üyeler�ne b�ld�r�l�r.

ğ) Tez savunma sınavına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın katılmayan öğrenc�, tez savunma sınavından başarısız
sayılır ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tezl� yüksek l�sans d�ploması
MADDE 28 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, danışmanının tez�n yazım kurallarına uygunluğunu

bel�rten yazılı görüşü �le tez�n nüshalarını Enst�tüye tesl�m eder.
(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezun�yet �ç�n gerekl� d�ğer şartları da sağlamak kaydıyla, jür�

üyeler� tarafından �mzalanmış ve c�ltlenm�ş yüksek l�sans tez�n�n en az üç kopyası ve Enst�tü tarafından �stenen d�ğer
belgeler� tez savunma sınavı tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m eden ve tez� şek�l
yönünden uygun bulunan öğrenc�ye tezl� yüksek l�sans d�ploması ve d�ploma ek� ver�l�r.

(3) B�r ay �çer�s�nde tez�n� Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m edemeyecek olan ve ek süre talep eden öğrenc�ye,
taleb�n�n uygun bulunması hal�nde, Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le tez tesl�m� �ç�n en fazla b�r ay ek süre ver�leb�l�r.
Bu süre sonunda da c�ltlenm�ş ve jür� üyeler� tarafından �mzalanmış tez�n� Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m etmeyen
öğrenc�ye d�ploması ver�lmez ve öğrenc�l�k haklarından yararlandırılmaz. Tez�n� Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m etmeyen
ve azam� öğrenc�l�k süres� de dolan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Tezl� yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD’dek� programın Yükseköğret�m
Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür� üyeler� tarafından �mzalı
nüshasının Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(5) Enst�tü Müdürlüğü, tez�n tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde b�r kopyasını elektron�k ortamda
Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına gönder�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezs�z Yüksek L�sans Programı

Amaç
MADDE 29 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�ye meslek� konularda b�lg� kazandırarak bu

b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göstermekt�r.
Öğrenc� kabulü
MADDE 30 – (1) Öğrenc�n�n tezs�z yüksek l�sans programına kabul ed�leb�lmes� �ç�n en az l�sans dereces�ne

sah�p olması ve �landa bel�rt�len süre �çer�s�nde ve �sten�len evraklarla b�rl�kte Enst�tü Müdürlüğüne başvurması
gerek�r. Öğrenc� kabulü, l�sans mezun�yet� notu sıralamasına göre yapılır.

(2) EABD kurulunun öner�s� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararı �le tezs�z yüksek l�sans programına kabul
�ç�n özel şartlar konulab�l�r. Ancak bu hususun �landa açıkça bel�rt�lmes� gerek�r.

Ders yükü
MADDE 31 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam otuz kred�den ve 60 AKTS kred�s�nden az olmamak

kaydıyla, en az on ders �le dönem/uygulama projes� ders�nden oluşur. Programdak� ders sayısı, EABD kurulunun
tekl�f� ve Enst�tü Kurulu onayı �le artırılab�l�r. Öğrenc�, dönem/uygulama projes� ders�n�n alındığı yarıyılda
dönem/uygulama projes� ders�ne kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda projes�n� danışmanına yazılı olarak tesl�m etmek
zorundadır. Dönem/uygulama projes� ders� başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlend�r�l�r. İk�nc� yarıyıl
öğrenc�s�, d�lekçeyle başvurmak, üçüncü yarıyıl öğren�m ücret�n� de ödemek ve Enst�tü Yönet�m Kurulu tarafından
onaylanmak kaydıyla üçüncü yarıyıldak� dönem/uygulama projes� ders�n� alab�l�r.

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

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



Süre
MADDE 32 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç,

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

Danışman atanması ve dönem projes�
MADDE 33 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programında, her öğrenc� �ç�n ders seç�m�nde ve dönem/uygulama

projes� ders�n�n yürütülmes�nde danışmanlık yapacak b�r öğret�m üyes� veya Senato tarafından bel�rlenen n�tel�klerde
doktora dereces�ne sah�p b�r öğret�m görevl�s�, danışman olarak bel�rlen�r. EABD kurulu tarafından akadem�k
takv�mde bel�rt�len süre �çer�s�nde her öğrenc� �ç�n üç danışman adayı tekl�f�nde bulunulur. Enst�tü Müdürlüğü
danışman atamalarını ders kayıt dönem� başlamadan önce Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le gerçekleşt�r�r.

(2) Öğrenc�, dönem/uygulama projes�n� Enst�tü Müdürlüğünün yayımladığı yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde
hazırlamak, EABD başkanlığı tarafından kurulan, danışmanı dah�l üç öğret�m üyes�/elemanından oluşan b�r jür�
karşısında savunmak ve başarılı olduğu takd�rde dönem/uygulama projes�n� yazılı olarak EABD başkanlığına tesl�m
etmek zorundadır.

Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE 34 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem/uygulama projes�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�ye tezs�z

yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD’dek� programın Yükseköğret�m

Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur.
D�ğer hükümler
MADDE 35 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programından tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapılamaz.
(2) Uzaktan öğret�m tezs�z yüksek l�sans programları, �lg�l� mevzuat hükümler� ve bu Yönetmel�ğ�n tezs�z

yüksek l�sans programına �l�şk�n hükümler�ne göre yürütülür.
(3) Öğrenc�, kayıtlı olduğu l�sansüstü program �ç�n bel�rlenen öğren�m ücret�n�n tamamını ödemeden ve

mezun�yet �ç�n gerekl� d�ğer şartları yer�ne get�rmeden mezun olamaz.
(4) Tezs�z yüksek l�sans programına �l�şk�n hüküm bulunmayan hallerde tezl� yüksek l�sans programının �lg�l�

hükümler� uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenc�ye bağımsız araştırma yapmak, b�l�msel problemler� ve

ver�ler� gen�ş ve der�n b�r bakış açısıyla �rdeleyerek yorum yapmak, anal�z etmek ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n
gerekl� becer�ler� kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tez�n b�l�me yen�l�k get�rme, yen� b�r b�l�msel yöntem
gel�şt�rme ve 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.

Öğrenc� kabulü
MADDE 37 – (1) Doktora programına kabul ed�leb�lme şartları şunlardır:
a) Adayların, tezl� yüksek l�sans d�plomasına veya bütünleş�k doktora programı �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len

l�sans dereces�ne sah�p olması ve �landa bel�rt�len süre �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne başvurmaları gerek�r.
b) Adayın, ALES veya Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerl�ğ� kabul ed�len sınavda

başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sah�p olması gerek�r. Bütünleş�k doktora programına
başvuran adayın �se ALES veya Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı tarafından eş değerl�ğ� kabul ed�len sınavda
başvurduğu programın puan türünde en az 80,00 sınav puanına sah�p olması ve l�sans mezun�yet� notunun en az 3,50
olması gerek�r. L�sans mezun�yet� notu yüzlük s�steme göre düzenlenm�ş olan adayın notu, Yükseköğret�m Kurulu
Başkanlığının hazırladığı not dönüşüm tablosuna göre dörtlük nota dönüştürülür.

c) Yazılı b�l�m sınavına alınacak adayların sayısı, Enst�tü Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Senatonun kararıyla
�lan ed�len kontenjanın katları �le sınırlandırılab�l�r. Bu durumda yazılı b�l�m sınavına alınacak adayların
bel�rlenmes�nde, ALES puanının %50’s� �le yüksek l�sans mezun�yet� notunun, bütünleş�k doktora programı �ç�n �se
l�sans mezun�yet� notunun %50’s�n�n toplamı alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır.

ç) Doktora programına öğrenc� kabulünde anad�ller� dışında Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len
merkezî yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından en az 55,00 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu puan muad�l� b�r puan alınması
zorunlu olup, bu asgar� puanların g�r�lecek programların özell�kler�ne göre gerek�rse yükselt�lmes�ne Senato tarafından
karar ver�l�r.

(2) Yazılı b�l�m sınavını yapmak üzere, EABD kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulunun kararıyla
bel�rlenen üç asıl ve �k� yedek üyeden meydana gelen b�r sınav jür�s� oluşturulur. Jür�, Enst�tü Yönet�m Kurulu
kararıyla bel�rlenen yer, tar�h ve saatte yazılı b�l�m sınavını yaparak sınav evrak ve sonuçlarını en geç �k� �ş günü
�çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne �let�r.

(3) Doktora programına başvuran adayın başarı notu; ALES puanının %50’s�, yüksek l�sans mezun�yet�
notunun, bütünleş�k doktora programı �ç�n �se l�sans mezun�yet� notunun %25’�, yazılı b�l�m sınavı notunun %25’�n�n
toplamının alınmasıyla tesp�t ed�l�r. Yazılı b�l�m sınavı notu 50,00’n�n altında olan aday başarısız sayılır ve
değerlend�rmeye alınmaz. Gerekl� görülen hallerde, ALES puanının başarı notuna katkısının oranı %50’den az
olmamak şartıyla; ALES puanının, l�sans/yüksek l�sans mezun�yet� notunun, yazılı b�l�m sınavı notunun ve �lg�l�



kurullar tarafından öner�lmes� hal�nde get�r�lecek ek şartların ve başarı notuna katkılarının oranları Senato tarafından
yen�den bel�rleneb�l�r.

(4) Adaylar, başarı notları en yüksekten başlanarak sıralanır ve bu sıralamaya göre kontenjan dah�l�nde
programa kabul ed�l�rler.

(5) Başarı notu hesaplanırken v�rgülden sonra �k� hane esas alınır. Eş�t başarı notuna sah�p adayların
sıralanmasında ALES puanı yüksek olana öncel�k ver�l�r. ALES puanının da eş�t olması hal�nde yüksek l�sans
mezun�yet� notu, bütünleş�k doktora programı �ç�n �se l�sans mezun�yet� notu yüksek olana öncel�k ver�l�r.

Ders yükü
MADDE 38 – (1) Doktora programı, toplam y�rm� b�r kred�den az olmamak şartıyla en az yed� ders �le

sem�ner, uzmanlık alan dersler�, yeterl�k sınavı, tez öner�s�, tez çalışması ve varsa d�ğer faal�yetlerden oluşur. Sem�ner,
uzmanlık alan ders�, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Doktora
programı eğ�t�m ve öğret�m planı, her b�r eğ�t�m ve öğret�m yarıyılında 30 AKTS kred�s�nden az olmamak şartıyla
sek�z yarıyılda toplam en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur.

(2) Bütünleş�k doktora programı, toplam kırk �k� kred�den az olmamak şartıyla en az on dört ders �le sem�ner,
uzmanlık alan dersler�, yeterl�k sınavı, tez öner�s�, tez çalışması ve varsa d�ğer faal�yetlerden oluşur. Sem�ner,
uzmanlık alan ders�, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.
Bütünleş�k doktora programı eğ�t�m ve öğret�m planı, her b�r eğ�t�m ve öğret�m yarıyılında 30 AKTS kred�s�nden az
olmamak şartıyla on yarıyılda toplam en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programlarının süres� aşağıdak� şek�lded�r:
a) Doktora programı, b�l�msel hazırlık programında geçen süre har�ç tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul

ed�lenler �ç�n kayıt yaptırdığı programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam sek�z yarıyıl olup, öğrenc� programı azam� on �k� yarıyılda tamamlamak
zorundadır. Bütünleş�k doktora programı �se,  her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam on
yarıyıl olup, öğrenc� programı azam� on dört yarıyılda tamamlamak zorundadır.

b) Doktora programı �ç�n dört yarıyıl sonunda eğ�t�m ve öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� ve
sem�ner� başarıyla tamamlayamayan veya bu süre �çer�s�nde başarı şartlarını/ölçütler�n� yer�ne get�remeyen öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Bütünleş�k doktora programı �ç�n �se altı yarıyıl sonunda eğ�t�m ve öğret�m planında yer
alan kred�l� dersler�n� ve sem�ner ders�n� başarıyla tamamlayamayan veya bu süre �çer�s�nde başarı şartlarını/
ölçütler�n� yer�ne get�remeyen öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Dersler�n� ve sem�ner sunumunu başarıyla tamamlayan, yeterl�k sınavında başarılı olan ve tez öner�s� kabul
ed�len, ancak tez çalışmasını on �k� yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan doktora programı öğrenc�s�n�n Ün�vers�te
�le �l�ş�ğ� kes�l�r. Bütünleş�k doktora programı öğrenc�s� �ç�n bu süre on dört yarıyıldır.

(3) İnt�baktan dolayı süre eks�ltme durumu har�ç olmak üzere ders dönem�, doktora programında �k�
yarıyıldan, bütünleş�k doktora programında dört yarıyıldan az olamaz.

(4) L�sans veya yüksek l�sans dereces� �le doktora programına başvurmuş öğrenc�lerden, dersler�n� ve
sem�ner�n� başarıyla b�t�ren, yeterl�k sınavında başarılı bulunan ve tez öner�s� kabul ed�len, ancak azam� süres�
�çer�s�nde doktora tez savunma sınavında başarılı olamayanlara, Enst�tüde kayıtlı olduğu EABD’de tezs�z yüksek
l�sans programı bulunanlara,  tezs�z yüksek l�sans �ç�n gerekl� kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne
get�rm�ş olmaları kaydıyla, talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r ve doktora programından �l�ş�ğ�
kes�l�r. Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD’de tezs�z yüksek l�sans programı bulunmaması hal�nde kayıtlı olduğu
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(5) Doktora programını sek�z yarıyılda tamamlayamayan öğrenc� dokuzuncu yarıyıldan �t�baren �lg�l� döneme
a�t katkı payını öder. Bütünleş�k doktora programını on yarıyılda tamamlayamayan öğrenc� �se on b�r�nc� yarıyıldan
�t�baren �lg�l� döneme a�t katkı payını öder.

Doktora yeterl�k sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterl�k sınavı sürec� aşağıdak� esaslar çerçeves�nde yürütülür:
a) Öğrenc�, dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamladıktan ve Ün�vers�te tarafından bel�rlenen d�ğer asgar�

başarı şartlarını/ölçütler�n� sağladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı �le �lg�l� konularda b�lg� ve becer�
der�nl�ğ�ne sah�p olup olmadığının bel�rlenmes� amacıyla en geç beş�nc� yarıyılda, bütünleş�k doktora programında �se
en geç yed�nc� yarıyılda yeterl�k sınavına tab� tutulur.

b) Sınav yılda �k� defa olmak üzere, her yıl N�san-Mayıs ve Ek�m-Kasım ayları �çer�s�nde yapılır. Bu dönemler
dışında yeterl�k sınavı yapılmaz. Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc�, b�r sonrak� sınav dönem�nde, başarısız
olduğu aşamadan �t�baren yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.

c) Yeterl�k sınavı, EABD kurulu tarafından tekl�f ed�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 doktora yeterl�k sınavı jür�ler�n� kurar. Sınav jür�s�; en az �k�s� Ün�vers�te dışı
yükseköğret�m kurumlarından olmak üzere, danışman dah�l beş asıl öğret�m üyes�nden ve b�r� EABD �ç�nden, d�ğer�
Ün�vers�te dışındak� b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� olmak üzere �k� yedek üyeden oluşur. Sınav jür�s�,
doktora yeterl�k kom�tes� tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le oluşturulur. Mazeret� neden�yle yeterl�k sınavına
katılamayacak olan jür� üyes� durumunu sınavdan önce Enst�tü Müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r. Enst�tü Müdürlüğü,
mazeret� neden�yle sınava katılamayan Ün�vers�te �ç� jür� üyes�n�n yer�ne Ün�vers�te �ç� yedek jür� üyes�n�, Ün�vers�te
dışı jür� üyes�n�n yer�ne �se Ün�vers�te dışı yedek jür� üyes�n� görevlend�r�r. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda Enst�tü Yönet�m Kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkının olmaması durumunda jür� altı öğret�m
üyes�nden oluşur. Yeterl�k sınavı toplantıları sözlü aşamasından �t�baren öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve



alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır. D�nley�c�ler sınav sürec�ne müdah�l
olamazlar.

ç) Yeterl�k sınavı önce yazılı, sonra sözlü olmak üzere �k� aşamadan oluşur. Yazılı sınavda öğrenc�n�n başarılı
olab�lmes� �ç�n en az 75 (CB) alması gerek�r. Yazılı sınavda, başarılı bulunan öğrenc� sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda
da, jür� üyeler�n�n oy b�rl�ğ�/salt çoğunluğu �le başarılı bulunan öğrenc� yeterl�k sınavından başarılı sayılır. Jür� başkanı
öğrenc�n�n sınav sonucunu ve �lg�l� evrakları aynı gün EABD başkanlığına tesl�m eder. Sınav sonucu ve �lg�l� evraklar
yeterl�k sınavını �zleyen üç �ş günü �çer�s�nde EABD başkanlığı tarafından Enst�tü Müdürlüğüne gönder�l�r.

d) Yazılı sınava b�r�nc� g�r�ş�nde başarısız olan öğrenc�, b�r sonrak� sınav dönem�nde yazılı sınava �k�nc� defa
g�rer. Yazılı sınava �k�nc� g�r�ş�nde de başarılı olamayan öğrenc�n�n doktora programından �l�ş�ğ� kes�l�r.

e) Yazılı sınava b�r�nc� g�r�ş�nde başarısız olup �k�nc� g�r�ş�nde başarılı olan b�r öğrenc�n�n, sözlü sınavda
başarılı olamadığı takd�rde doktora programından �l�ş�ğ� kes�l�r.

f) Yazılı sınava b�r�nc� g�r�ş�nde başarılı olan öğrenc�, sözlü sınavda başarılı olamadığı takd�rde, b�r sonrak�
sınav dönem�nde sadece sözlü sınava g�rer. Sözlü sınava �k�nc� g�r�ş�nde de başarılı olamayan öğrenc�n�n doktora
programından �l�ş�ğ� kes�l�r.

g) Geçerl� mazeret� olmaksızın yeterl�k sınavına g�rmeyen öğrenc� başarısız sayılır.
ğ) Yeterl�k aşaması sonunda başarısız olan bütünleş�k doktora programı öğrenc�s�, talep etmes� hal�nde EABD

kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le tezl� yüksek l�sans programına geçeb�l�r.
h) Mazeret� neden�yle yeterl�k sınavına katılamayan öğrenc�, mazeret�n� göster�r belge �le b�rl�kte mazeret�n�n

b�t�ş tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne başvurur. Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla
mazeret� uygun görülen öğrenc� �ç�n yeterl�k jür�s�n�n en geç 15 gün �çer�s�nde toplanması amacıyla bel�rlenen tar�h
taraflara b�ld�r�l�r.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 41 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n, danışmanının görüşü alınarak, EABD

kurulunun tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le en geç b�r ay �çer�s�nde tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes�, danışman, EABD �çer�s�nden b�r öğret�m üyes� ve EABD dışından b�r öğret�m üyes�

olmak üzere üç üyeden oluşur. Öğrenc�ye �k�nc� tez danışmanının atanmış olması durumunda, �k�nc� tez danışmanı
kom�te toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılab�l�r.

(3) Gerekl� hallerde, EABD kurulunun gerekçel� tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le tez �zleme
kom�tes� üyeler�nde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Tez öner�s� savunması ve tez �zleme kom�tes� raporları
MADDE 42 – (1) Doktora yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc�, en geç altı ay �çer�s�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
tesl�m eder.

(2) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�ne kabul, ret veya düzeltme kararlarından b�r�s�n� oy
b�rl�ğ�/salt çoğunluk �le ver�r. Kom�teden düzeltme kararı çıktığında, tez öner�s�nde gerekl� düzeltmeler� yapması �ç�n
öğrenc�ye b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda tez öner�s�n� �nceleyen kom�te, kabul veya ret yönünde oy b�rl�ğ�/salt
çoğunluk �le karar ver�r. Danışman toplantı evraklarını aynı gün EABD başkanlığına tesl�m eder. EABD başkanlığı üç
�ş günü �çer�s�nde bu evrakları Enst�tü Müdürlüğüne gönder�r.

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

(4) Tez öner�s� redded�len öğrenc�, yen� b�r danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sah�pt�r. Bu durumda
öğrenc�ye yen� b�r tez �zleme kom�tes� atanab�l�r. Programa aynı danışmanla devam etmek �steyen öğrenc� üç ay
�çer�s�nde; danışmanı ve tez konusu değ�şen öğrenc� �se altı ay �çer�s�nde tekrar tez öner�s� savunmasına alınır. Tez
öner�s� bu savunmada da redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(5) 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 �k� defa toplanır. Tez �zleme kom�tes� ara raporu tez öner�s�n�n kabul ed�ld�ğ� dönem�
tak�p eden dönemden �t�baren ver�lmeye başlanır. Öğrenc�, yazılı olarak hazırladığı tez �zleme kom�tes� raporunu
toplantı tar�h�nden en az b�r ay önce kom�te üyeler�ne tesl�m eder. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özet�
ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrenc�n�n tez çalışması raporu, tez �zleme kom�tes�
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Tez �zleme kom�tes� her dönemde toplanır ve hazırladığı
raporunu EABD başkanlığına tesl�m eder. Raporunu hazırlayıp bel�rt�len süre �çer�s�nde tez �zleme kom�tes� üyeler�
huzurunda sunmayan öğrenc�, o dönemdek� tez �zleme kom�tes� raporu çalışmasından başarısız sayılır. Öğrenc�n�n
tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n, bu Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer şartları sağlamasının yanı sıra, en az üç adet başarılı tez
�zleme kom�tes� raporunu da sunmuş olması gerek�r. Üst üste �k� defa veya aralıklı olarak üç defa, raporunu tez �zleme
kom�tes�ne sunmayan veya mazerets�z olarak tez �zleme kom�tes� toplantısına katılmayan veya toplantıya katıldığı
halde tez �zleme kom�tes� tarafından başarısız bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(6) Mazeret� neden�yle tez �zleme kom�tes� toplantısına katılamayan öğrenc�, mazeret�n� göster�r belge �le
b�rl�kte mazeret�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne başvurur. Enst�tü
Yönet�m Kurulu kararıyla mazeret� uygun görülen öğrenc�ye, tez �zleme kom�tes�n�n en geç on beş gün �çer�s�nde
toplanması �ç�n tar�h bel�rlen�r ve sonucu taraflara b�ld�r�l�r.

(7) Tez �zleme kom�tes� toplantılarını, tez öner�s� savunması dah�l, danışman organ�ze eder.
(8) Süres� �çer�s�nde tez öner�s� savunma/tez �zleme kom�tes� raporlarını �çeren belgeler� Enst�tüye �letmeyen

öğrenc�, �lg�l� faal�yetten başarısız sayılır.



(9) Tez konusu değ�ş�kl�ğ� olduğu takd�rde; öğrenc�n�n o ana kadar başarılı bulunduğu tez çalışmaları/tez
�zleme kom�tes� raporları başarısız olarak kabul ed�l�r ve değerlend�rmeye alınmaz.

Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Doktora tez�n�n sonuçlanması aşağıdak� şek�lded�r:
a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenc� tez�n�, Enst�tü Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazım

kurallarına uygun b�ç�mde ve o programın eğ�t�m ve öğret�m d�l�nde yazmak, tesl�m etmek ve tez�n� jür� önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Yabancı d�lde eğ�t�m ve öğret�m ver�len programlarda yapılan tezler, Yükseköğret�m
Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k
hükümler�ne uygun olarak o programın eğ�t�m ve öğret�m d�l�nde yazılır. Bu programlarda hazırlanan tezler �ç�n
oluşturulan tez savunma jür� üyeler�n�n Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len yabancı d�l yeterl�ğ� şartlarını sağlaması gerek�r.

b) Öğrenc�n�n mezun olab�lmes� �ç�n tez çalışmasından yapması gerekl� yayınların n�tel�ğ� Senato tarafından
bel�rlen�r.

c) Öğrenc�, tamamladığı tez�n� basılı ve elektron�k ortamda danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n
savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le b�rl�kte �lg�l� dokümanları Enst�tü Müdürlüğüne gönder�lmek üzere EABD
başkanlığına tesl�m eder. Enst�tü Müdürlüğüne ulaşan tez burada �nt�hal yazılım programı �le kontrol ed�lerek tez
çalışmasında �nt�hal olup olmadığına da�r raporlanır. Enst�tü Müdürlüğü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal raporunu ve
tez� jür� üyeler�ne gönder�r. Gerçek b�r �nt�hal�n jür� üyeler�nce de tesp�t ed�lmes� hal�nde, tez jür� üyeler� tarafından
gerekçel� b�r rapor �le b�rl�kte Enst�tü Müdürlüğüne ger� gönder�l�r. Jür� üyeler� söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �çer�s�nde Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla bel�rlenen yer, tar�h ve saatte
toplanarak öğrenc�y� sınava alır.

ç) Doktora tez savunma jür�s�; danışmanın da görüşü alınarak EABD kurulunun tekl�f� üzer�ne Enst�tü
Yönet�m Kurulu onayı �le atanır. Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve en az �k�s�
Ün�vers�te dışı yükseköğret�m kurumlarından olmak üzere, danışman dah�l beş asıl öğret�m üyes�nden ve b�r� EABD
�ç�nden, d�ğer� Ün�vers�te dışındak� b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� olmak üzere �k� yedek üyeden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enst�tü Yönet�m Kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkının
olmaması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden oluşur. İlg�l� EABD’de yeterl� öğret�m üyes� olmaması hal�nde yakın
b�r EABD’den de jür� üyes� atanab�l�r. İk�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r. Enst�tü Müdürlüğü,
gerekl� gördüğü hallerde EABD başkanlığından yen�den jür� tekl�f� �steyeb�leceğ� g�b�, Enst�tü Yönet�m Kurulu
kararıyla re’sen de jür� oluşturab�l�r.

d) Mazeret� neden�yle tez savunma sınavına katılamayacak olan jür� üyes�, mazeret�n� sınavdan önce Enst�tü
Müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r. Mazeret� neden�yle sınava katılamayan Ün�vers�te �ç� jür� üyes�n�n yer�ne
Ün�vers�te �ç� yedek jür� üyes�; Ün�vers�te dışı jür� üyes�n�n yer�ne �se Ün�vers�te dışı yedek jür� üyes� Enst�tü
Müdürlüğü tarafından sınava davet ed�lerek sınav yürütülür.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının öğrenc� tarafından sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap
bölümler�nden oluşur. Sınav süres� en fazla �k� saat olab�l�r. Tez savunma sınavı, öğret�m elemanları, l�sansüstü
öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır. D�nley�c�ler sınav sürec�ne
müdah�l olamazlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak tez hakkında oy
b�rl�ğ�/salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararından b�r�n� ver�r. Jür� üyeler� çek�mser oy kullanamaz. Jür�
başkanı, sınav tutanağı ve d�ğer evrakları aynı gün �çer�s�nde EABD başkanlığına tesl�m eder. EABD başkanlığı,
tesl�m ed�len sınav evraklarını tez sınavını �zleyen üç �ş günü �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne gönder�r. Ret oyu
kullanılması hal�nde �lg�l� jür� üyes�, ret oyunun gerekçes�n� sınavın akab�nde yazılı olarak jür� başkanına tesl�m eder.
Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

f) Jür�n�n, tez� hakkında düzeltme kararı verd�ğ� öğrenc�, düzeltt�ğ� tez�n� aynı jür� önünde düzeltme kararının
ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren azam� sürey� aşmamak kaydıyla en geç altı ay �çer�s�nde, bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul
�zlenerek sınava alınır ve tez�n� yen�den savunur. Bu sınavda da başarısız bulunarak tez� redded�len öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

g) Tez� redded�len öğrenc�n�n taleb� hal�nde, o EABD’de tezs�z yüksek l�sans programı bulunması ve
öğrenc�n�n ders kred� yükü, dönem/uygulama projes� ve benzer� gerekler�n� yer�ne get�rmes� kaydıyla kend�s�ne tezs�z
yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

ğ) Tez savunma sınavına geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan öğrenc�, azam� süreler �çer�s�nde olmak
şartıyla, mazeret�n� göster�r belge �le b�rl�kte mazeret�n�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �çer�s�nde Enst�tü
Müdürlüğüne başvurur. Enst�tü Yönet�m Kurulu kararıyla mazeret� uygun görülen öğrenc� �ç�n tez savunma sınavının
yer�, tar�h� ve saat� bel�rlenerek öğrenc�ye ve jür� üyeler�ne b�ld�r�l�r.

h) Tez savunma sınavına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın katılmayan öğrenc�, tez savunma sınavında başarısız
sayılır ve Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora d�ploması
MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, danışmanının tez�n yazım kurallarına uygunluğunu

bel�rten yazılı görüşü �le tez�n nüshalarını Enst�tüye tesl�m eder.
(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezun�yet �ç�n gerekl� d�ğer şartları da sağlamak kaydıyla, jür�

üyeler� tarafından �mzalanmış ve c�ltlenm�ş doktora tez�n�n en az üç kopyasını ve Enst�tü tarafından �stenen d�ğer
belgeler� tez savunma sınavının tamamlandığı tar�hten �t�baren en geç b�r ay �çer�s�nde Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m
eden ve tez� şek�l yönünden uygun bulunan öğrenc�ye doktora d�ploması ve d�ploma ek� ver�l�r.

(3) B�r ay �çer�s�nde tez�n� Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m edemeyecek olan ve ek süre talep eden öğrenc�ye,
taleb�n�n uygun bulunması hal�nde, Enst�tü Yönet�m Kurulu onayı �le tez tesl�m� �ç�n en fazla b�r ay ek süre ver�leb�l�r.



Bu süre sonunda da c�ltlenm�ş ve jür� üyeler� tarafından �mzalanmış tez�n� Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m etmeyen
öğrenc�ye d�ploması ver�lmez ve öğrenc�l�k haklarından yararlandırılmaz. Tez�n� Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m etmeyen
ve azam� öğrenc�l�k süres� de dolan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Doktora d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD’dek� programın Yükseköğret�m Kurulu
Başkanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h�, tez�n sınav jür� üyeler� tarafından �mzalı nüshasının
Enst�tü Müdürlüğüne tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(5) Enst�tü Müdürlüğü, tez�n tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde b�r kopyasını elektron�k ortamda
Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına gönder�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kamu-ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� �le öğrenc� kabulü
MADDE 45 – (1) Kamu-Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� �le öğrenc� kabulü aşağıdak� usulle yapılır:
a) Kamu kurumları tarafından desteklenen projeye sah�p veya ar-ge ve tasarım merkezler�nde çalışan l�sans

mezunu adayın, mezun olduğu programa a�t l�sans/yüksek l�sans d�ploması, not durum belges�, aldığı dersler ve varsa
referans mektubu �le vekaletnames� ve d�ğer k�ş�sel b�lg� ve belgeler�, başvurduğu programın EABD kurulu tarafından
�ncelen�r. EABD kurulu tarafından durumu uygun görülen aday, EABD başkanlığının tekl�f� ve Enst�tü Yönet�m
Kurulu onayı �le programa kabul ed�leb�l�r. Aday �ç�n EABD başkanlığı �sterse, karşılıklı görüşme talep edeb�l�r. Aday
talep ed�lmes� hal�nde görüşmeye katılmak zorundadır.

b) Yüksek l�sans ve doktora programına başvuran adayın, ALES veya Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı
tarafından eş değerl�ğ� kabul ed�len sınavda başvurduğu programın puan türünde en az 55,00 sınav puanına sah�p
olması gerek�r. Ayrıca, doktora programına öğrenc� kabulünde adayın, anad�l� dışında Yükseköğret�m Kurulu
tarafından kabul ed�len merkezî yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından
en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu puan muad�l�
b�r puan almış olması gerekmekted�r.

c) Başvuru ve kayıt �şlemler�, Enst�tü tarafından bel�rlenen takv�me göre yapılır. Kayıt hakkı kazanan aday,
�landa yazılı belgeler ve �lkeler� Senato tarafından  kabul ed�len, öğrenc�-danışman-Ün�vers�te-kurum/f�rma tarafından
�mzalanan protokol yapmak şartıyla �landa bel�rt�len süre �çer�s�nde, başvurduğu programa şahsen veya noter
vekaletnames�ne sah�p vek�l� aracılığıyla kayıt yaptırab�l�r.

Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 46 – (1) Her türlü tebl�gat öğrenc�n�n Ün�vers�teye kayıt sırasında b�ld�rd�ğ� veya daha sonra öğrenc�

b�lg� s�stem�nde güncelled�ğ� posta adres�ne taahhütlü olarak yapılmak veya Ün�vers�te tarafından ver�len resm�
kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adres�ne gönder�lmek veya otomasyon s�stem�nde öğrenc� sayfasına g�r�lmek veya
Enst�tüde �lan ed�lmek suret�yle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenc� Ün�vers�te tarafından ver�len resm� e-posta adres�n� akt�f durumda tutmak, sürekl� e-postalarını
tak�p etmek ve Ün�vers�teye kayıt sırasında b�ld�rd�ğ� adres� değ�şt�rd�ğ� takd�rde yen� adres�n� öğrenc� b�lg� s�stem�
üzer�nden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrenc�n�n tak�p etmemes� neden�yle veya e-postanın gönder�ld�ğ� resm� e-posta adres�n�n akt�f olmaması
neden�yle okunmamış tebl�gatlar ve yanlış/eks�k adres beyan ed�lm�ş adrese yapılmış tebl�gatlar öğrenc�ye tebl�ğ
ed�lm�ş sayılır.

(4) Öğrenc�ler�n genel�n� �lg�lend�ren yönetmel�k, yönerge, senato esasları, akadem�k �şlemler ve değ�ş�kl�kler
�le sa�r �şlemlere �l�şk�n düzenlemeler Ün�vers�ten�n resm� web s�tes�nde yayımlanır. Öğrenc� bu �lan ve duyuruları
tak�p etmekle yükümlüdür.

D�ğer hükümler
MADDE 47 – (1) B�r öğrenc� b�rden fazla tezl� l�sansüstü programına aynı anda kayıtlı olamaz. Ancak b�r�

tezl� yüksek l�sans veya doktora programı �le b�r� tezs�z yüksek l�sans programı olmak üzere aynı anda en fazla �k�
farklı l�sansüstü programına kayıtlı olab�l�r.

(2) Öğrenc�ler �le aralarında üçüncü dereceye kadar akrabalık veya menfaat/husumet �l�şk�s� g�b� kanaat�
etk�leyecek b�r durumu bulunan öğret�m elemanları, danışman, jür� üyes� ve tez �zleme kom�tes� üyes� olarak tekl�f
ed�lemezler ve atanamazlar.

(3) Enst�tünün b�r l�sansüstü programına yatay geç�ş veya d�ğer yollarla gelen öğrenc�n�n azam� öğren�m
süres�, geld�ğ� l�sansüstü programda geç�rd�ğ� süre de d�kkate alınarak bel�rlen�r.

(4) L�sansüstü öğrenc�ler�, d�s�pl�n �ş ve �şlemler�nde 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne tab�d�r. Öğrenc�n�n, ün�vers�teden
çıkarma cezasını gerekt�recek yargı sürec� �çer�s�nde olması durumunda, öğrenc� veya personel �ç�n tehd�t oluşturması
muhtemel durumların engellenmes� �ç�n d�s�pl�n kurulu gerekl� tedb�rler� alır.

(5) İht�laflı durumlarda karar almaya yetk�l� merc� Enst�tü Yönet�m Kuruludur.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� mevzuat hükümler�, Yükseköğret�m

Kurulu kararları, Senato ve Enst�tünün �lg�l� kurullarının kararları uygulanır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 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.
(2) L�sansüstü programların azam� süreler�, 20/4/2016 tar�h�nden önce l�sansüstü programlara kayıt yaptıran

öğrenc�ler �ç�n 2016-2017 eğ�t�m ve öğret�m yılı güz yarıyılından �t�baren �şlemeye başlar.
Yürürlük



MADDE 49 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


