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27 Eylül 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31611

YÖNETMELİK

İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen

l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
b) Anab�l�m/anasanat dalı: 3/3/1983 tar�hl� ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sans Üstü Eğ�t�m-

Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lât ve İşley�ş Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�nde enst�tüler �ç�n tanımlanan ve enst�tüde
eğ�t�m programı bulunan anab�l�m/anasanat dalını,

c) Anab�l�m/anasanat dalı akadem�k kurulu: İlg�l� anab�l�m/anasanat dalındak� tüm öğret�m üyeler�nden oluşan
kurulu,

ç) Anab�l�m/anasanat dalı başkanı: L�sans Üstü Eğ�t�m-Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lât ve İşley�ş
Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�nde tanımlanan başkanı,

d) Anab�l�m/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşk�latlanmasına göre bölüm başkanı ve anab�l�m/anasanat dalı
başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS): Program bazında öngörülen b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler�n
kazandırılmasına dayalı öğrenc� �ş yükünü esas alan s�stem�,

f) Danışman: L�sansüstü öğrenc�s�ne ders, proje ve tez dönemler�nde danışmanlık yapmak üzere Enst�tü
Yönet�m Kurulu tarafından atanan öğret�m elemanını,

g) Enst�tü: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�ne bağlı olarak l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m programlarının
yürütüldüğü enst�tüler�,

ğ) Enst�tü kurulu: Enst�tü müdürünün başkanı olduğu ve enst�tü müdür yardımcıları �le enst�tüde eğ�t�m
programları bulunan anab�l�m/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enst�tü yönet�m kurulu: Enst�tü müdürünün başkanlığında, enst�tü müdür yardımcıları �le müdürün
göstereceğ� altı aday arasından enst�tü kurulunca seç�len 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�,

�) Kred�: B�r l�sansüstü derse a�t haftalık teor�k ders saat�n�n tamamı �le haftalık uygulama veya laboratuvar
saat�n�n yarısının toplamına eş�t olan b�r�m değer�,

j) Müdür: Enst�tü müdürünü,
k) Mütevell� Heyet: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�,
l) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Rektörünü,
m) Rektörlük: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
n) Senato: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Senatosunu,
o) Tez: Yüksek l�sans, doktora veya sanatta yeterl�k tez�n�,
ö) Ün�vers�te: İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes�n�,
p) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�m �le İlg�l� Genel Esaslar

Öğret�m düzeyler�
MADDE 4 – (1) L�sansüstü öğret�m düzey�, yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k düzeyler�nden oluşur.
(2) Yüksek l�sans düzey�; l�sans d�ploması ya da buna eşdeğer b�r derece almış olanların, bu eğ�t�m üzer�ne

yapacakları öğren�m, b�l�msel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faal�yetler�n� kapsar. Bu düzeydek� programlar
tezl� veya tezs�z olarak yürütüleb�l�r. Bunlardan tezs�z yüksek l�sans programı uzaktan eğ�t�m veya �k�nc� öğret�m
b�ç�m�nde de uygulanab�l�r.
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(3) Doktora düzey�; l�sans veya yüksek l�sans dereces�ne dayalı olarak yürütülen öğret�m, b�l�msel araştırma ve
uygulama faal�yetler�n� kapsar.

(4) Sanatta yeterl�k düzey�; l�sans veya yüksek l�sans dereces�ne dayalı olarak yürütülen öğret�m ve sanatsal
çalışmaları kapsar.

L�sansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) L�sansüstü programlar, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun tekl�f�, enst�tü kurulunun

uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK onayı �le açılır. L�sansüstü programdan mezun olunab�lmes� �ç�n alınması
gereken zorunlu/seçmel� dersler, tez, sem�ner ve benzer� çalışmalar �le kred� toplamlarının bel�rlend�ğ� l�sansüstü
öğret�m planları Senato tarafından kabul ed�len �lg�l� yönerge hükümler� doğrultusunda enst�tü anab�l�m dalı
başkanlıklarınca hazırlanır ve enst�tü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) L�sansüstü programlar, enst�tü anab�l�m/anasanat dalları �le aynı adları taşır. Ancak enst�tü kurulunun
öner�s�, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayıyla enst�tünün b�r anab�l�m/anasanat dalına bağlı, o anab�l�m/anasanat
dalından farklı b�r ad taşıyan b�r l�sansüstü program açılab�l�r.

(3) Enst�tü kurulunun tekl�f�, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığının onayıyla, yurt
�ç�ndek� veya yurt dışındak� d�ğer yükseköğret�m kurum ve kuruluşlarıyla ortak programlar açılab�l�r. Ortak
programlar, 6/10/2016 tar�hl� ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı
Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m Programlarına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre yürütülür.

Dersler�n açılması ve ders sorumlularının bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) L�sansüstü öğret�m programlarında açılması düşünülen yen� b�r ders �lg�l� anab�l�m/anasanat

dalı kurulunun tekl�f�, enst�tü kurulunun uygun görüşü, Senatonun onayı �le açılır.
(2) L�sansüstü dersler�, öğret�m üyeler� tarafından ver�l�r. Ancak zorunlu hallerde anab�l�m/anasanat dalı

başkanlığının gerekçel� öner�s� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararıyla, yalnızca yüksek l�sans programlarında,
öğret�m görevl�ler� de ders vereb�l�r. Gerekl� görüldüğünde �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s�,
müdürün olumlu görüşü ve Rektörün onayı �le Ün�vers�te dışından da öğret�m elemanı görevlend�r�leb�l�r. Ün�vers�te
dışından görevlend�rme yapılması hal�nde bu k�ş�ler�n en az doktora dereces�ne sah�p olması gerek�r.

(3) Her yarıyıl hang� dersler�n açılacağı ve hang� öğret�m elemanlarınca okutulacağı �lg�l� anab�l�m/anasanat
dalı kurulunun öner�s� üzer�ne enst�tü yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r, Senatonun onayı �le kes�nl�k kazanır.

(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. Bu ders� b�r kere alan öğrenc� daha sonra devam ett�ğ� programlarda bu dersten muaf
kabul ed�l�r.

(5) Senato tarafından uygun görülmes� hal�nde bazı programlar ve dersler sadece uzaktan öğret�m ve/veya
örgün eğ�t�m ve öğret�m yoluyla yürütüleb�l�r. Öğret�m planlarında yer alan dersler�n en fazla %20’s� uzaktan öğret�m
yöntemler�yle ver�leb�l�r.

Kontenjanların bel�rlenmes� ve �lan ed�lmes�
MADDE 7 – (1) L�sansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından bel�rlenen l�sansüstü programlarda görev

alab�lecek öğret�m üyes� sayısı ve mevcut öğret�m üyes� başına düşen öğrenc� sayısı d�kkate alınarak, tezl� yüksek
l�sans ve doktora programları �ç�n öğret�m üyes� başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezs�z yüksek l�sans
programları �ç�n �se tezl� yüksek l�sans ve doktora programları har�ç en fazla 16 öğrenc� düşecek şek�lde bel�rlen�r. Her
akadem�k yarıyılda, Enst�tüler�n hang� programlarına yen� öğrenc� alınacağı ve bunların kontenjan sayıları, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� üzer�ne enst�tü kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya sunulur.
Senatonun, tekl�f� uygun görmes� üzer�ne söz konusu tekl�f Mütevell� Heyete sunulur ve Mütevell� Heyet�n kararı �le
onaylanır. Ancak YÖK �le yapılan protokol dâh�l�nde ve ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ� çerçeves�nde yürütülen l�sansüstü
programlar �ç�n bu kontenjan %50’ye kadar artırılab�l�r.

(2) Yüksek l�sans ve doktora programları �le sanatta yeterl�k çalışmasına, hang� l�sans ve yüksek l�sans
programlarından mezun olanların başvurab�leceğ� öğrenc� alım �lanında bel�rt�l�r ve Senatonun onayıyla duyurulur.

Öğren�m ücret� ve burslar
MADDE 8 – (1) Öğren�m ücret� ve öğrenc�lere sağlanacak burslar Mütevell� Heyet tarafından her yıl yen�den

bel�rlen�r ve ödeme şekl� �le b�rl�kte duyurulur.
(2) L�sansüstü programları öğrenc�ler�ne ver�lecek burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes�

kapsamında �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senato kararlarına göre yürütülür.
L�sansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Enst�tü tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre l�sansüstü programlara öğrenc� kayded�l�r.

Yabancı uyruklu öğrenc� kaydı, YÖK kararları ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yapılır. Tezs�z yüksek l�sans
programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam ed�lemez.

(2) Kes�n kayıt süres� ve kuralları, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde bel�rlenerek �lan ed�l�r.
(3) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve

adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır.
Akadem�k takv�m
MADDE 10 – (1) Akadem�k takv�m, �lg�l� enst�tü kurulunun öner�s� üzer�ne Senato tarafından bel�rlen�r.
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(2) Öğret�m yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gel�r. Her yarıyılın normal süres� ara sınavlar dâh�l en
az on dört haftadır.

(3) Gerekt�ğ�nde eğ�t�m – öğret�m faal�yetler� ve sınavlar Senato kararıyla Cumartes� ve Pazar günler� de
yapılab�l�r.

Kayıt yen�leme
MADDE 11 – (1) Öğrenc� her yarıyıl akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �çer�s�nde kaydını yen�lemekle

yükümlüdür. Kayıt yen�leme �şlemler�nden öğrenc� sorumludur. Öğrenc�n�n derslere yazılma, ders ekleme, bırakma
�şlemler�ne öğrenc�, danışmanı �le b�rl�kte karar ver�r. Danışmanlık görev� tez danışmanı atanıncaya kadar, enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanı veya program koord�natörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Süres� �ç�nde öğren�m ücret�n� ödemeyen öğrenc�n�n kayıt yen�leme �şlem� yapılmaz. Bu durumdak�
öğrenc� öğren�me devam edemez ve sınavlara g�remez; ancak kayıt yen�lenmeyen yarıyıl öğren�m süres�nden sayılır.

(3) Kes�n kaydını yaptıran ve kaydını yen�leyen öğrenc�ye Ün�vers�ten�n öğrenc�s� olduğunu bel�rten fotoğraflı
b�r k�ml�k kartı ver�l�r.

Yaz öğret�m�
MADDE 12 – (1) Yaz öğret�m�n�n usul ve esasları, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato tarafından

düzenlen�r.
Öğret�m d�l�
MADDE 13 – (1) Öğret�m�n, Ün�vers�ten�n hang� programlarında Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı d�lle

yapılacağına, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato tarafından karar ver�l�r.
(2) Anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü kurulunun kararı �le bel�rl� programlarda tüm dersler

ya da bazı dersler, b�r�nc� fıkrada bel�rt�ld�ğ� şek�lde yabancı d�lde ver�leb�l�r. Türkçe �le eğ�t�m yapılan derslerde �se
bel�rt�len yabancı d�lde yazılmış k�taplar �zleneb�l�r, ödev ve benzer� çalışmaların bu yabancı d�lde hazırlanması
�steneb�l�r. Ayrıca, danışmanın öner�s�, anab�l�m/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulunun onayıyla proje ve tez çalışmaları �le rapor ve sem�ner sunumları söz konusu yabancı d�lde hazırlanab�l�r.

(3) Yabancı d�lde ver�lecek ders, uygulama ve sınavları yapacak �lg�l� öğret�m elemanlarının 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�kte bel�rt�len şartları taşıması gerek�r.

Yurt dışı eğ�t�m
MADDE 14 – (1) Masrafları öğrenc�ye a�t olmak üzere, yurt dışında kısa ya da uzun sürel� eğ�t�m veya

uygulama �mkânları sağlanab�l�r. Bunlar, enst�tünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğ�t�m yürüttüğü yükseköğret�m
kurumlarından ya da öğrenc�n�n kend� g�r�ş�mler� �le bulduğu yükseköğret�m kurumlarından sağlanab�l�r. Ancak
bunların, öğrenc�n�n enst�tüdek� eğ�t�m programına dâh�l ed�leb�lmes� �ç�n öğrenc� yurt dışına g�tmeden önce bununla
�lg�l� olarak danışmanın öner�s�, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulu kararı gerek�r. Bu kapsamda yurt dışında geç�r�len süre, bu Yönetmel�ktek� öğret�m süreler�nden sayılır. Ayrıca,
�lg�l� enst�tüde aranan başarı koşulları yurt dışındak� öğret�mde de aranır. Yurt dışında alınan dersler�n not, kred� ve
AKTS kred�ler� eşdeğerl�ğ�n�n bel�rlenmes�nde �lg�l� yükseköğret�m kurumu tarafından onaylanmış belgeler esas
alınır. Bu maddede bel�rlenen hususlara �l�şk�n �şlemler, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu tarafından karara bağlanmak
suret�yle yürütülür.

(2) Bu madde kapsamında söz konusu yükseköğret�m kurumunda alınan dersler�n kred�ler� toplamı,
programda alınması gereken dersler�n kred�ler� toplamının %50’s�nden fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek L�sans Programları

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Yüksek l�sans programı, tezl� ve tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r.
Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Yüksek l�sans programına başvurab�lmek �ç�n adayların, l�sans d�plomasına ve

başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararı
�le bel�rlenen ALES puanına sah�p olmaları gerek�r. Ancak;

a) Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul
eden programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarına öğrenc� kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterl�k/tıpta uzmanlık/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık/veter�ner hek�ml�ğ�nde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek l�sans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Mezun durumda olan/olab�lecek adayların başvurusuna �l�şk�n esaslar, ALES puanının %50'den az

olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlend�rmeye alınacağı ve l�sansüstü eğ�t�m-öğret�me öğrenc� kabulüne da�r
d�ğer hususlar enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararı �le bel�rlen�r.

(4) Yüksek l�sans programlarına yalnız ALES puanı �le öğrenc� kabul ed�leb�leceğ� g�b� ALES puanına ek
olarak l�sans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sonucu da
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değerlend�rmede esas alınab�l�r. Hang� yüksek l�sans programı �ç�n hang� usulün kullanılacağı enst�tü kurulunun
öner�s� üzer�ne Senato kararı �le bel�rlen�r.

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

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

alanda başvuru yapab�l�r.
c) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâh�l ed�l�r.
(6) Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul

eden programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarındak� öğret�m d�l� Türkçe olan programlarına
başvurularda Devlet hastanes� veya Devlet ün�vers�tes� hastanes�nden alınmış sağlık raporu �le belgelenmes� şartıyla,

a) Düzelt�lmem�ş engel� en az %70 veya düzelt�lm�ş engel� en az %40 ve üzer� olan �ş�tme engell� adaylarda,
b) Engel düzey� %50 ve üzer� olmak üzere z�h�n yeters�zl�ğ� bulunan engell� adaylarda,
c) Engel düzey� %40 ve üzer� ''yaygın gel�ş�msel bozukluk'' (Ot�zm spektrum bozukluğu/çocukluk

ot�zm�/at�p�k ot�zm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engell� adaylarda,
başvuru yapab�lmeler� �ç�n yabancı d�l puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı d�l puanı olarak Ün�vers�te

tarafından aranan yabancı d�l taban puanı şartını sağlamış sayılır.
Tezl� yüksek l�sans programı
MADDE 17 – (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 toplam y�rm� b�r kred�den az olmamak koşuluyla en az yed� ders, b�r sem�ner

ders� ve tez çalışmasından oluşur. Sem�ner ders� ve tez çalışması kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak
değerlend�r�l�r. Tezl� yüksek l�sans programı b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla
sem�ner ders� dâh�l en az sek�z ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kred�s�nden oluşur. Öğrenc�,
en geç danışman atanmasını �zleyen dönemden �t�baren her yarıyıl tez dönem� �ç�n kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenc�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. Ayrıca enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le
d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden en fazla �k� ders seç�leb�l�r.

(4) Tezl� yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�m programı olarak yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 18 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının süres� b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç, kaydolduğu

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 �çer�s�nde enst�tü tarafından bel�rlenen başarı koşullarını/ölçütler�n� yer�ne
get�remeyen; azam� süreler �çer�s�nde �se tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına g�rmeyen öğrenc�n�n
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Bu Yönetmel�kte bel�rlenen mezun�yet koşullarını erken tamamlayan öğrenc�ler, asgar� üç yarıyıl sonunda
mezun olab�l�rler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Tezl� yüksek l�sans programında, 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 ve öğrenc�n�n danışmanıyla
beraber bel�rled�ğ� tez konusunu en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar enst�tüye �lg�l� formu doldurarak öner�r. Tez
danışmanı ve tez konusu enst�tü yönet�m kurulu onayı �le kes�nleş�r.

(2) Tez danışmanı en az doktora dereces�ne sah�p öğret�m elemanları arasından seç�l�r. Ün�vers�tede bel�rlenen
n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından başka b�r yükseköğret�m
kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı
gerekt�rd�ğ� durumlarda atanacak �k�nc� tez danışmanı, Ün�vers�te kadrosu dışından da en az doktora dereces�ne sah�p
k�ş�lerden olab�l�r.

Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması
MADDE 20 – (1) Tezl� yüksek l�sans programında eğ�t�m alan b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları enst�tü

yönet�m kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazar ve
tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek l�sans tez�n�n savunmasından önce ve düzeltme ver�len tezlerde �se düzeltme �le b�rl�kte öğrenc�
tez�n� tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le b�rl�kte tez�
enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jür�
üyeler�ne gönder�r. 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.
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(3) Yüksek l�sans tez jür�s�, tez danışmanı ve �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve
enst�tü yönet�m kurulu onayı �le atanır. Jür�, b�r� öğrenc�n�n tez danışmanı, en az b�r� de kend� yükseköğret�m kurumu
dışından olmak üzere üç veya b�r� öğrenc�n�n tez danışmanı, en az �k�s� de kend� yükseköğret�m kurumu dışından
olmak üzere beş öğret�m üyes�nden oluşur. Jür�n�n üç k�ş�den oluşması durumunda �k�nc� tez danışmanı jür� üyes�
olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n� tez danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n yazım kurallarına
uygunluğu yönünden yazılı olarak bel�rtt�ğ� görüşü ve anab�l�m/anasanat/b�l�m/sanat dalı/program başkanlığının yazılı
onayıyla tez� elektron�k ortamda enst�tüye gönder�r.

(5) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde toplanarak
öğrenc�y� tez sınavına alır. Tez savunması b�r sonrak� yarıyılın ders kayıtlarının başlamasından önce yapılır. Bu tar�h�n
geç�r�lmes� hal�nde tez savunmasının yapılab�lmes� �ç�n öğrenc�n�n yen� dönem �ç�n tez kaydı yaptırması gerek�r. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğret�m elemanları,
l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık ortamlarda gerçekleşt�r�l�r. İlan
ed�len günde yapılamayan jür� toplantısı �ç�n durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�r. Tez savunma sınavının yapılamama
nedenler� �ncelen�r ve en geç on beş gün �çer�s�nde �k�nc� b�r toplantı günü bel�rlen�r. Jür�n�n tekrar toplanamaması
hal�nde yen� b�r jür� oluşturulur.

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

(7) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(8) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç üç ay �ç�nde düzeltmeler� yapılan tez� aynı jür�

önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

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

D�ploma
MADDE 21 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezun�yet �ç�n gerekl� d�ğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, yüksek l�sans tez�n�n c�ltlenm�ş üç kopyasını ve b�r elektron�k kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren
b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden uygun bulunan yüksek l�sans öğrenc�s�ne tezl� yüksek
l�sans d�ploması ver�l�r. Enst�tü yönet�m kurulu talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay uzatab�l�r. Bu koşulları
yer�ne get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz
ve azam� süres�n�n dolması hal�nde �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

(3) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde yüksek l�sans tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel
araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına gönder�l�r.

Tezs�z yüksek l�sans programı
MADDE 22 – (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 toplam otuz kred�den ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders

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

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

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

(5) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�mde de yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç,

kaydolduğu 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.

Danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programında enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n

ders seç�m�nde ve dönem projes�n�n yürütülmes�nde danışmanlık yapacak b�r öğret�m üyes� veya doktora dereces�ne
sah�p b�r öğret�m görevl�s�n� en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar bel�rler.

D�ploma
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MADDE 25 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�ye tezs�z yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r.

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

(3) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenler, başvurdukları tezl� yüksek l�sans programı �ç�n
bel�rlenm�ş olan asgar� şartları yer�ne get�rmek kaydıyla, tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapab�l�rler. Bu
durumda tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler enst�tü yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek l�sans
programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Doktora programı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel problemler�, ver�ler� gen�ş

ve der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma, anal�z etme ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� becer�ler�
kazandırır.

(2) Doktora 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 koşuluyla en az yed� ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez
öner�s� ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur.

(3) Doktora programlarında enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu
onayı �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş
öğrenc�ler �ç�n en fazla �k� ders seç�leb�l�r.

(4) L�sans dersler� ders yüküne ve doktora kred�s�ne sayılmaz.
(5) Doktora programları �k�nc� öğret�m olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n, b�l�me yen�l�k get�rme, yen� b�r b�l�msel yöntem gel�şt�rme,

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.
Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Doktora programına başvurab�lmek �ç�n adayların;
a) Tezl� yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55

puandan az olmamak koşuluyla enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararı �le bel�rlenecek ALES puanına sah�p
olmaları gerek�r. Ancak; doktora/sanatta yeterl�k/tıpta uzmanlık/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık/veter�ner hek�ml�ğ�nde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu
adayların değerlend�rme �şlemler� �ç�n;

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

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

3) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâh�l ed�l�r.
b) Tıp, d�ş hek�ml�ğ�, veter�ner, eczacılık fakülteler� �le hazırlık sınıfları en az on yarıyıl sürel� l�sans

d�plomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne
sah�p olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından
bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.

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

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlend�rmeye alınacağı Senato
tarafından bel�rlen�r. Ün�vers�te yalnız ALES puanı �le de öğrenc� kabul edeb�l�r. ALES'e eşdeğer kabul ed�len ve
YÖK tarafından �lan ed�len eşdeğer puanlar, enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararı �le yükselt�leb�l�r.

(4) Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul
eden programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarına öğrenc� kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak
enst�tü kurulunun öner�s� ve Senatonun kararı �le ALES puanı aranab�l�r. ALES puanı �sten�ld�ğ� takd�rde taban puan
enst�tü kurulunun öner�s� üzer�ne Senato tarafından bel�rlen�r.

(5) Doktora programına öğrenc� kabulünde anad�ller� dışında YÖK 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 alınması zorunlu olup, bu
asgar� puanların g�r�lecek programların özell�kler�ne göre gerek�rse yükselt�lmes�ne enst�tü kurulunun öner�s� �le
Senato karar ver�r.

Süre
MADDE 28 – (1) Doktora programı, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul

ed�lenler �ç�n kaydolduğu 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.
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(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 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 �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n Ün�vers�te kadrosunda bulunan

b�r tez danışmanını �lg�l� formu doldurarak enst�tüye öner�r. Tez danışmanı ve tez öner�s� enst�tü yönet�m kurulu
kararıyla kes�nleş�r. Tez danışmanı en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Ün�vers�te kadrosunda bulunan öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. Ün�vers�tede bel�rlenen
n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde Senatonun bel�rled�ğ� �lkeler çerçeves�nde enst�tü yönet�m kurulu
tarafından başka b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. Doktora programlarında
öğret�m üyeler�n�n tez yöneteb�lmes� �ç�n, başarıyla tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş olmaları
gerek�r. Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda atanacak �k�nc� tez danışmanı,
Ün�vers�te kadrosu dışından da en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.

Yeterl�k sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterl�k sınavı, dersler�n� ve sem�ner�n� tamamlayan öğrenc�n�n alanındak� temel konular ve

kavramlar �le doktora çalışmasıyla �lg�l� b�l�msel araştırma der�nl�ğ�ne sah�p olup olmadığının ölçülmes�d�r. B�r
öğrenc� b�r yılda en fazla �k� kez yeterl�k sınavına g�rer.

(2) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına
g�rmek zorundadır.

(3) Yeterl�k sınavları, enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından öner�len ve enst�tü yönet�m kurulu
tarafından onaylanan beş k�ş�l�k doktora yeterl�k kom�tes� tarafından düzenlen�r ve yürütülür. Kom�te, farklı
alanlardak� sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla sınav jür�ler� kurar. Sınav jür�s� en az �k�s�
Ün�vers�te dışından olmak üzere, danışman dâh�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Yeterl�k sınavı toplantıları öğret�m
elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterl�k sınavı yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzer�nden en az 70 puan
alan öğrenc� başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Öğrenc�n�n doktora yeterl�k sınavında başarılı sayılab�lmes� �ç�n
sözlü sınavdan da 100 üzer�nden en az 70 puan alması gerek�r. Sınav jür�ler� öğrenc�n�n yazılı ve sözlü sınavlardak�
başarı durumunu değerlend�r�r ve başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca yeterl�k sınavını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(5) Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc� başarısız olduğu bölüm/bölümlerden b�r sonrak� yarıyılda tekrar
sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenc�n�n doktora programı �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(6) 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�, enst�tü yönet�m
kurulu kararıyla bel�rlenecek dersler� başarmak zorundadır.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 31 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının

öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede tez danışmanından başka enst�tü

anab�l�m/anasanat dalı �ç�nden ve dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� tez danışmanının atanması durumunda �k�nc� tez
danışmanı d�lerse kom�te toplantılarına katılab�l�r.

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

Tez öner�s� savunması
MADDE 32 – (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 �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul, düzeltme veya redded�leceğ�ne salt
çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
ver�len karar, enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca �şlem�n b�t�ş�n� �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.

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

(4) 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. Öğrenc�, toplantı tar�h�nden en az b�r ay önce kom�te üyeler�ne
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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. Tez �zleme
kom�tes� sınavına g�rmeyen öğrenc�ler�n başarısız olduğu �lg�l� form doldurularak enst�tüye �let�l�r ve notu “U
(Başarısız)” olarak s�steme �şlen�r. 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.

(5) 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.

(6) Tez öner�s� kabul ed�ld�kten sonra tez konusu değ�ş�kl�ğ� �ht�yacının hasıl olması durumunda tez danışmanı
durumu b�r d�lekçe �le enst�tüye �let�r. İht�yaç görülmes� hal�nde tez �zleme kom�tes� yen�den oluşturulur ve öğrenc� tez
öner�s�n� yen� teşk�l ed�len kom�teye sunar.

Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındak� b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez

yazım kılavuzunda yer alan kurallara uygun b�ç�mde yazar ve tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tez�n�n savunmasından önce ve düzeltme ver�len tezlerde �se düzeltme �le b�rl�kte öğrenc� tez�n�

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le b�rl�kte tez� enst�tüye
tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jür� üyeler�ne
gönder�r. 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.

(3) Tez savunması yapab�lmek �ç�n mevcut tezden türet�lerek ulusal veya uluslararası hakeml� b�r derg�de
yayımlanmış b�r makalen�n bulunması gerek�r. Öğrenc� makales�n�n derg�de yayımlanmış hal�n�n b�r kopyasını,
makalen�n yayımlandığı derg�n�n kend� makales�n�n görüntüleneb�leceğ� l�nk�n�, böyle b�r l�nk yoksa derg�n�n
ed�töründen aldığı ve makalen�n yayımlandığını bel�rten yazıyı tez tesl�m formunun ek�nde enst�tüye sunar.

(4) Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n en az üç tez �zleme kom�tes� raporu sunulması gerek�r.
(5) Doktora tez jür�s�, danışman ve enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m

kurulu onayı �le atanır. Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve en az �k�s� Ün�vers�te
dışından olmak üzere danışman dâh�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. İk�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de
yer alab�l�r. İk�nc� danışmanın jür�de yer alması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden oluşur.

(6) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde toplanarak
öğrenc�y� tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez savunma toplantıları öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan
d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� d�nley�c�lere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı ver�r. Tez� kabul ed�len öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, enst�tü
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez�
başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en
geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez�n� aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora d�ploması
MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n �stenen sayıda nüshasını danışmanına tesl�m

eder. Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden �lg�l� formu kullanarak yazılı olarak bel�rtt�ğ� görüşü �le
tez�n nüshalarını anab�l�m/b�l�m dalı başkanlığı onayıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tez�n�n c�ltlenm�ş üç
kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden uygun
bulunan öğrenc� doktora d�ploması almaya hak kazanır. Enst�tü yönet�m kurulu başvuru üzer�ne tesl�m süres�n� en
fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını
alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Doktora d�ploması üzer�nde enst�tü anab�l�m/anasanat 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) Enst�tü tarafından tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde doktora tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda,
b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına gönder�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Programı

Genel esaslar
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterl�k çalışması, özgün b�r sanat eser�n�n ortaya konulmasını, müz�k ve sahne

sanatlarında �se üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğer� b�r yükseköğret�m programıdır.
(2) Sanatta yeterl�k programı tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm� b�r

kred�den ve b�r eğ�t�m-öğret�m dönem� 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yed� ders, uygulamalar �le tez,
serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur.



28.09.2021 13:48 27 Eylül 2021 PAZARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/09/20210927-3.htm 9/14

(3) L�sansüstü dersler, �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu
onayı �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş
öğrenc�ler �ç�n en fazla �k� ders seç�leb�l�r.

Başvuru ve kabul
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterl�k çalışmasına başvurab�lmek �ç�n adayların yüksek l�sans d�plomasına sah�p

olmaları ve güzel sanatlar fakülteler� �le konservatuvar mezunları �le d�ğer fakülteler�n eşdeğer programlarından
mezun olanların har�c�nde yüksek l�sans dereces�yle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan az
olmamak koşuluyla enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararı �le bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.

(2) Sanatta yeterl�k programına başvuracak olanların sanatta yeterl�k programlarına kabulünde, ALES puanı,
yüksek l�sans not ortalaması �le mülakat/yetenek sınavı/portfolyo �ncelemes� sonucu da değerlend�r�leb�l�r. Bu
değerlend�rmeye �l�şk�n hususlar �le başvuru �ç�n adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterl�k
yapmak �sted�ğ�n� bel�rten kompoz�syon, uluslararası standart sınavlar ve benzer� d�ğer belgeler enst�tü kurulunun
öner�s� ve Senato kararı �le bel�rlen�r.

(3) Sanatta yeterl�k programına öğrenc� kabulünde, anad�ller� dışında YÖK 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 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. Konservatuvar programları �le güzel sanatlar fakülteler�n�n sadece özel yetenek sınavı �le öğrenc� kabul eden
programlarının enst�tülerdek� anasanat ve anab�l�m dallarındak� öğret�m d�l� Türkçe olan programlarına başvurularda
Devlet hastanes� veya Devlet ün�vers�tes� hastanes�nden alınmış sağlık raporu �le belgelenmes� şartıyla;

a) Düzelt�lmem�ş engel� en az %70 veya düzelt�lm�ş engel� en az %40 ve üzer� olan �ş�tme engell� adaylarda,
b) Engel düzey� %50 ve üzer� olmak üzere z�h�n yeters�zl�ğ� bulunan engell� adaylarda,
c) Engel düzey� %40 ve üzer� “yaygın gel�ş�msel bozukluk” (Ot�zm spektrum bozukluğu/çocukluk

ot�zm�/at�p�k ot�zm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engell� adaylarda,
başvuru yapab�lmeler� �ç�n yabancı d�l puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı d�l puanı olarak Ün�vers�te

tarafından aranan yabancı d�l taban puanı şartını sağlamış sayılır.
(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlend�rmeye alınacağı Senato

tarafından bel�rlen�r. Sanatta yeterl�k programlarına, yalnız ALES puanı �le de öğrenc� kabul ed�leb�l�r. ALES’e
eşdeğer kabul ed�len ve YÖK tarafından �lan ed�len eşdeğer puanlar, enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararı �le
yükselt�leb�l�r. Ancak enst�tülerdek�, güzel sanatlar fakülteler� �le konservatuvarlara �l�şk�n anab�l�m/anasanat dallarına
öğrenc� kabulünde b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanır.

Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterl�k programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç yüksek

l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n kaydolduğu 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) Sanatta yeterl�k programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıldır. Bu süre �ç�nde kred�l� dersler�n� başarıyla tamamlayamayan
öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Kred�l� dersler�n� ve uygulamalarını başarı �le b�t�ren, ancak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�
çalışmalarını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len azam� on �k� yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenc� �ç�n danışmanlık yapacak Ün�vers�te

kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seç�m� �le tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmaların yürütülmes�
�ç�n b�r danışman �le danışman ve öğrenc�n�n b�rl�kte bel�rleyeceğ� tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�
çalışmaların konusunu ve başlığını enst�tüye öner�r, bu öner� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r. Tez
danışmanı en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterl�k çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez
danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda �k�nc� tez danışmanı atanab�l�r. Sanatta yeterl�k programlarında tez, serg�, proje,
res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar yönet�leb�lmes� �ç�n, başarıyla tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş
olmak gerek�r. İk�nc� tez danışmanı Ün�vers�te kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p k�ş�lerden
olab�l�r.

(2) Danışman, n�tel�kler� Senato tarafından bel�rlenen öğret�m üyeler� �le doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne
sah�p öğret�m görevl�ler� arasından seç�l�r.

Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenc� elde ett�ğ� sonuçları, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metn� Senato tarafından kabul ed�len yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazarak
tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalarını jür� önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterl�k çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme ver�len tez ve çalışmalarda �se düzeltme �le
b�rl�kte öğrenc� tez�n�/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n
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görüşü �le b�rl�kte tez� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jür� üyeler�ne gönder�r. 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.

(3) Sanatta yeterl�k çalışmasını tamamlayan öğrenc�, tez�n �stenen sayıda nüshasını danışmanına tesl�m eder.
Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak bel�rt�r ve tezler� anab�l�m/anasanat
dalı başkanlığı onayıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.

(4) Sanatta yeterl�k jür�s�, danışman ve enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m
kurulu onayı �le atanır. Jür�, en az �k�s� Ün�vers�te dışından öğret�m üyes� olmak üzere danışman dâh�l beş k�ş�den
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jür� altı k�ş�den oluşur. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(5) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n veya metn�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
toplanarak öğrenc�y� sınava alır. Sınav, sanatta yeterl�k çalışmasının sunumu ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Sınav öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak, öğrenc�n�n tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Tez� ve
sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�len öğrenc�ler başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, enst�tü anab�l�m/anasanat
dalı başkanlığınca sınavı �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� ve sanatta yeterl�k çalışması başarısız
bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Sanatta yeterl�k çalışması hakkında düzeltme kararı ver�len
öğrenc� en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� sanatta yeterl�k
çalışmasını aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterl�k çalışması
kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Sanatta yeterl�k d�ploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterl�k çalışmasında başarılı olan öğrenc�ye, d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla

YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özell�ğ�ne göre alanı bel�rleyen b�r d�ploma ver�l�r. Mezun�yet tar�h�, tez�n
sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterl�k tez�n�n c�ltlenm�ş
en az üç kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eden ve tez� şek�l yönünden
uygun bulunan öğrenc� sanatta yeterl�k d�ploması almaya hak kazanır. Enst�tü yönet�m kurulu başvuru üzer�ne tesl�m
süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar
d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

ALTINCI BÖLÜM
Başarı ve Değerlend�rmeye İl�şk�n Esaslar

Derslere devam
MADDE 41 – (1) Öğrenc�ler; kayıt yaptırdıkları teor�k ders, dönem projes� ve sem�nerler�n en az %70’�ne,

uygulamalı dersler�n �se %80’�ne devam etmek zorundadır. Devam şartını yer�ne get�rmeyen öğrenc� sınavlara
alınmaz. Devamsızlık sebeb�yle tekrar alınan dersler �ç�n devam şartı aranır; başarısızlık sebeb�yle tekrar alınan
dersler �ç�n devam şartı aranmaz.

(2) Rektörlüğün onayı �le Ün�vers�tey� veya Türk�ye’y� tems�len toplantı, spor, sanat ve benzer� faal�yetlere
katılan öğrenc�n�n bu faal�yet günler�ndek� devamsızlıkları d�kkate alınmaz.

Sınavlar
MADDE 42 – (1) Yarıyıl �ç�ndek� kısa sınavlar �le ödev, sem�ner g�b� çalışmaların tar�hler� ders� veren öğret�m

elemanı tarafından bel�rlen�r. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı akadem�k takv�me göre
bel�rlen�p enst�tü yönet�m kurulu tarafından onaylanarak �lg�l� sınavın başlamasından en az �k� hafta önce �lan ed�l�r.

(2) Yeterl�k, sev�ye tesp�t veya ders başarılarını ölçen tüm sınavların, yazılı kâğıt ortamında yapılması gerek�r,
ancak gerekt�ğ�nde ders� veren öğret�m elemanı ders kataloğunda bel�rtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje
şekl�nde yapılmasına karar vereb�l�r. Ayrıca söz konusu sınavlar, alan ve zorluk düzey�ne göre tasn�f ed�lerek güvenl�
b�ç�mde saklanan b�r soru bankasından, her b�r adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına �z�n verecek şek�lde
elektron�k ortamda da yapılab�l�r.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve ş�frelenmes�, sınav
sorularının kâğıt ortamında veya elektron�k ortamda saklanması �le sınav güvenl�ğ�n�n sağlanmasında YÖK tarafından
bel�rlenen �lkeler uygulanır.

(4) Sınavı, ders� veren öğret�m elemanı düzenler ve yönet�r. Bulunamaması hal�nde sınavı k�m�n yapacağına
�lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca karar ver�l�r.

(5) Ara sınavlara geçerl� mazeretler� neden�yle g�remeyen öğrenc� mazeret sınavına g�rmek �sted�ğ� ders veya
dersler� bel�rten d�lekçey�, gerekl� belgey� de ekleyerek sınav tar�h�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde �lg�l� enst�tüye
�let�r. Öğrenc�n�n mazeretl� sayılmasına Senato tarafından bel�rlenen esaslara uygun olarak, enst�tü yönet�m kurulu
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tarafından karar ver�l�r. Mazeret sınavları ara sınavların b�t�m�n� �zleyen �k� hafta �ç�nde ders�n öğret�m elemanı
tarafından bel�rlenen tar�h ve saatte topluca yapılır. Bu durumdak� öğrenc�n�n ara sınav notu mazeret sınavından aldığı
nottur.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları �ç�n mazeret sınavı düzenlenmez.
(7) Yarıyıl sonu sınavında (FF) notuyla başarısız olanlar �le yarıyıl sonu sınavına g�rmeyen öğrenc�ler

bütünleme sınavına g�reb�l�r.
Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 43 – (1) Öğrenc� başarı notunun �lan ed�lmes�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde ara sınav, yarıyıl sonu

sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak �t�raz edeb�l�r. Enst�tüye yapılan �t�raz ders�n öğret�m elemanı
tarafından madd� hata açısından �ncelen�r ve enst�tü yönet�m kurulu tarafından beş �ş günü �ç�nde sonuçlandırılır.

(2) İk�nc� �t�raz, b�r�nc� �t�raz sonucunun b�ld�r�ld�ğ� tar�h� �zleyen beş �ş günü �ç�nde yapılır. Bu durumda
enst�tü yönet�m kurulu b�r� o ders�n öğret�m elemanı olmak üzere üç k�ş�l�k b�r kom�syon oluşturur. İnceleme sonucu
enst�tü yönet�m kurulu tarafından beş �ş günü �ç�nde karara bağlanır.

(3) B�zzat öğret�m elemanı tarafından madd� hata tesp�t ed�lmes� hal�nde, öğret�m elemanı başarı notunun �lan
ed�lmes�nden �t�baren on �ş günü �ç�nde enst�tüye d�lekçe �le başvurur. Konu enst�tü yönet�m kurulu tarafından
değerlend�r�lerek karara bağlanır.

Başarı notunun bel�rlenmes� ve notların tesl�m�
MADDE 44 – (1) Açılacak derslere a�t başarı değerlend�rme ölçütler� her yarıyılın �lk haftası �ç�nde �lg�l�

öğret�m elemanı tarafından öğrenc� b�lg� s�stem�ne �şlen�r. B�r ders�n başarı notu; o derse a�t ara sınavlar, kısa sınavlar,
saha çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, sem�ner, devam, laboratuvar, staj ve benzer� yarıyıl �ç� çalışmalarından
ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlend�rme ölçütler�ne göre hesap ed�lmes�
suret�yle bel�rlen�r. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az ve % 60’tan fazla
olamaz. Başarı değerlend�rmes�nde, b�r ders�n yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en az 70 olması
gerek�r, notu 70’ten düşük olan öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

(2) İlg�l� öğret�m elemanı her ders�n başarı notunu öğrenc� b�lg� s�stem�ne �şler ve not l�stes�n� �mzalayarak
sınav evrakıyla b�rl�kte akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde �lg�l� b�r�me tesl�m eder. Sınav evrakı �lg�l� b�r�mde
�k� yıl saklanır.

Notlar
MADDE 45 – (1) Her ders �ç�n ders� veren öğret�m elemanı tarafından aşağıdak� harf notlarından b�r� başarı

notu olarak takd�r ed�l�r:
Harf Notu             Ağırlık Katsayısı              100 üzer�nden eşdeğer puanı
    AA                             4.00                                      90 – 100
    BA                             3.50                                       85 – 89
    BB                             3.00                                       80 – 84
    CB                             2.50                                       75 – 79
    CC                             2.00                                       70 – 74
    FF                              0.00                                       00 – 69
 
(2) Aşağıdak� notlar ortalamalara katılmaz:
a) S (Yeterl�): Öğret�m programlarındak� kred�s�z derslerden, sem�ner ders�nden, tez sem�ner� veya tezden

alınan derslerden başarılı olan öğrenc�ye ver�l�r.
b) U (Yeters�z): Öğret�m programlarındak� kred�s�z derslerden, sem�ner ders�nden, tez sem�ner�nden veya

tezden alınan derslerden başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r.
c) P (Gel�şmekte olan): Tez�n� b�t�rmem�ş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrenc�ye ver�l�r.
ç) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına �l�şk�n yükümlülükler�n� yer�ne get�remed�ğ� �ç�n

başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu �şlem� görür.
d) -1/NP (Sınava g�rmem�şt�r): Öğrenc�n�n yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına g�rmed�ğ�n� göster�r. Telaf�

ed�lenler başarı notuna, ed�lmeyenler (FF) notuna dönüşür.
Başarı durumu
MADDE 46 – (1) (S), (CC) ve daha yukarı not alan öğrenc� o dersten başarılı sayılır; (FF), (U), (NA), (-1/NP)

notu alan �se başarısız olup o ders� tekrarlaması gerek�r.
(2) Genel not ortalaması (GNO), 2.50 ve daha yukarı olan ve öğret�m programında başarısız ders� bulunmayan

öğrenc� başarılı sayılır.
Genel not ortalamasının yükselt�lmes�
MADDE 47 – (1) GNO’sunu yükseltmek �steyen öğrenc�, daha önce aldığı dersler� tekrar alab�l�r. GNO

hesaplanırken bu dersler �ç�n öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r.
Dersler�n kred� değer�
MADDE 48 – (1) B�r ders�n kred� değer� haftalık teor�k saat� �le uygulama/laboratuvar saat�n�n yarısı

toplanarak bulunur. Kes�rl� kred�ler b�r üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS kred�s�, öğrenc�n�n b�r derse ayırması
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gereken toplam haftalık saate dayalı olarak hesaplanır.
Yarıyıl ve genel not ortalaması
MADDE 49 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), b�r yarıyıl �çer�s�nde alınan dersler�n her b�r�n�n 4.00

üzer�nden başarı katsayısının, dersler�n kred� değerler� �le ayrı ayrı çarpılmasından sonra elde ed�len toplamın, bu
dersler�n kred� değerler� toplamına bölünmes�yle bel�rlen�r. Sonucun küsurlu çıkması durumunda sayı, v�rgülden sonra
�k� basamak yürütülür ve tama �blağ olunur.

(2) GNO, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len yöntem�n alınan tüm derslere uygulanmasıyla elde ed�l�r. Ancak, genel not
ortalamasının hesabına sadece öğret�m programında bulunan dersler katılır.

Ders muaf�yet�
MADDE 50 – (1) Ün�vers�teye kaydını yaptıran öğrenc�, ders alma ve bırakma süres� sonuna kadar gerekl�

belgelerle enst�tü müdürlüğüne başvurarak öncek� yükseköğren�m� sırasında başarılı olduğu derslerden muaf
tutulmasını �steyeb�l�r ve bu talep enst�tü yönet�m kurulu tarafından Ün�vers�te tarafından bel�rlenen �lg�l� yönerge
hükümler�ne göre değerlend�r�lerek karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler
MADDE 51 – (1) Alınan her fazla ders transkr�ptte göster�l�r. GNO’ya, seç�ml�k derslerden sadece öğret�m

programındak� kadarı, en yüksek not alınandan başlayarak katılır; artanlar katılmaz.
(2) Mezun�yette fazladan alınan başarılmış derslerden; seç�ml�k dersler�n, notu yüksek olandan başlayarak

mezun�yet koşulu �ç�n gereken m�ktarı öğret�m programına sayılır, d�ğerler� fazladan alınan dersler olarak göster�l�r,
başarılmamış olanlar �se transkr�ptten s�l�n�r.

D�ploma tanz�m� ve geç�c� mezun�yet belges�
MADDE 52 – (1) Sorumlu olduğu derslerden GNO’su 2.50 ve üzer�nde olan ve mezun�yetle �lg�l�

yükümlülükler�n�n tamamını başaran öğrenc�ye tezs�z yüksek l�sans, tezl� yüksek l�sans veya doktora d�ploması ver�l�r.
D�ploma tanz�m b�ç�m� ve hang� b�lg�ler� �çereceğ� �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Senato tarafından
düzenlen�r.

(2) D�ploması hazırlanıncaya kadar ve d�ploma �le değ�şt�r�lmek üzere öğrenc�ye b�r defaya mahsus olmak
üzere geç�c� mezun�yet belges� ver�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kayıt dondurma
MADDE 53 – (1) Yarıyılın başlangıcından �t�baren �lk b�r ay �ç�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından haklı ve

geçerl� bulunan nedenlerle öğrenc�n�n b�r defada en çok �k� yarıyıl olmak üzere azam� dört yarıyıl kaydı
dondurulab�l�r. Kayıt dondurma süres� azam� öğren�m süres�nden sayılmaz.

(2) Hastalık, tab�� afet, tutukluluk, mahkûm�yet ve askerl�k tec�l�n�n kaldırılması g�b� mazeretler�n öğrenc�
tarafından belgelend�r�lmes� gerek�r.

(3) Kaydı dondurulan öğrenc� derslere devam edemez, d�ğer eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�ne katılamaz ve
sınavlara g�remez.

(4) Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrenc�n�n, sağlık durumunun düzeld�ğ�n� y�ne sağlık raporu �le
belgelend�rmes� gerek�r.

(5) İk� yarıyıl kaydı dondurulan öğrenc� �lk yarıyıl sonunda öğren�m�ne devam etmek �sterse, bu taleb� enst�tü
yönet�m kurulu tarafından değerlend�r�l�r.

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

Kayıt s�lme
MADDE 54 – (1) Kend� �steğ� �le enst�tüdek� kaydını s�ld�rmek �steyen öğrenc� enst�tüye yazılı olarak

başvurur; �lg�l� b�r�mler�nden alacağı �l�ş�k kesme belgeler�n� ve �ç�nde bulunduğu yarıyıl ücret�n�n tamamını
öded�ğ�ne da�r belgey� �braz ett�ğ� takd�rde �lg�l� yönet�m kurulu kararıyla kaydı s�l�n�r, enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r,
dosyasındak� d�ploma ve d�ğer belgeler� ver�l�r.

(2) Başka b�r öğret�m kurumuna yatay geç�ş yapan öğrenc�n�n enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kaydı s�l�n�r,
enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Dosyasındak� d�ploma ve d�ğer belgeler �lg�l� yükseköğret�m kurumuna gönder�l�r.

(3) 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�ne göre Ün�vers�teden çıkarılma cezası alan öğrenc�n�n �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le kaydı s�l�n�r, enst�tü
�le �l�ş�ğ� kes�l�r ve dosyasındak� d�ploma �le d�ğer belgeler� ver�l�r.

B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 55 – (1) B�r l�sansüstü programa yerleşt�r�len öğrenc�lerden, l�sans veya yüksek l�sans dereces�n�

başvurdukları yüksek l�sans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar �le l�sans veya yüksek l�sans
dereces�n� İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� dışındak� b�r yükseköğret�m kurumundan almış olanlar b�l�msel hazırlık
programına alınab�l�r.
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(2) B�l�msel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, �lg�l� l�sansüstü programını 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 �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le
l�sansüstü programa yönel�k dersler de alab�l�r. B�l�msel hazırlık programında alınacak dersler�n toplam kred�s� 30’u
geçemez.

(3) B�l�msel hazırlık programında alınan derslerle �lg�l� devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt s�lme ve d�ğer esaslar l�sans dersler� �ç�n 10/2/2020 tar�hl� ve 31035 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� L�sans Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ�, yüksek l�sans dersler�
�ç�n bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� esas alınır. B�l�msel hazırlık programına alınan öğrenc�ler, ücret bakımından
yerleşt�r�ld�kler� statüye göre �şlem görürler.

(4) 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 56 – (1) B�r yüksek l�sans, doktora ya da sanatta yeterl�k programına kayıtlı olan öğrenc�ler, d�ğer

yükseköğret�m kurumlarındak� l�sansüstü derslere kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının onayı �le
özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�r.

(2) L�sansüstü derslere kabul ed�len öğrenc�ler�n özel öğrenc� olarak aldığı ve başarılı olduğu dersler�n
muaf�yet �şlemler� kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenc�ler başvurularını �lg�l� formu kullanarak, almak �sted�kler� dersler�n öğret�m elemanlarının ve
anab�l�m dalı başkanının onayını alarak yaparlar.

(4) Enst�tü yönet�m kurulu kararıyla özel öğrenc� statüsünde ders alacak olan öğrenc�ler kayıtlı bulundukları
programın bursluluk statüsüne göre değerlend�r�l�rler. Devlet ün�vers�teler�ne ve vakıf ün�vers�teler�n�n tam burslu
kontenjanlarına kayıtlı öğrenc�lerden ders ücret� alınmaz.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 57 – (1) Ün�vers�te �ç�ndek� başka b�r enst�tü anab�l�m/anasanat dalında veya başka b�r

yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü programında en az b�r yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenc�, l�sansüstü
programlara yatay geç�ş yoluyla kabul ed�leb�l�r.

(2) L�sansüstü programlar arasında yatay geç�ş başvuruları ek�nde l�sansüstü transkr�pt� �le ders tanımları yer
alan b�r d�lekçe �le yapılır.

(3) Başvurularla ön değerlend�rmey�, başvurulan programın bağlı olduğu anab�l�m/ anasanat dalı tarafından
oluşturulan kom�syon yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması d�kkate alınarak değerlend�r�l�r ve adayın
uygun görülmes� durumunda geç�ş sağlanır.

(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geç�ş hakkından yararlanmak �ç�n engel teşk�l etmez.
(5) Dörtlü veya yüzlü s�steme göre elde ed�len başarı notlarının b�rb�r�ne dönüştürülmes�nde, Yükseköğret�m

Yürütme Kurulu tarafından bel�rlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
(6) Anab�l�m/anasanat dalı tarafından oluşturulan kom�syonlar öğrenc�n�n daha öncek� dönemlerde aldığı

dersler �le yatay geç�ş yaptığı programın dersler�n� d�kkate alarak, öğrenc�n�n alması gereken �lave derslerden oluşan
b�r �nt�bak programı �le muaf tutulması gereken dersler� bel�rler.

(7) Doktora programlarına geç�ş başvurusunda bulunan öğrenc�ler daha öncek� programlarında yeterl�k
sınavını geçm�ş olsalar dah� tekrar sınava alınırlar. Bu öğrenc�ler�n daha önce kabul ed�lm�ş b�r tez öner�s� olsa dah�
oluşturulacak tez �zleme kom�tes�ne tez öner�s� sunmak durumundadırlar.

(8) Bu Yönetmel�k kapsamında geç�ş yapan öğrenc�ler�n yen� durumları, kayıt �şlem� tamamlanıp geç�ş ve
�nt�bak �şlemler� kes�nleşt�kten sonra en geç 15 gün �ç�nde Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından Yükseköğret�m
Öğrenc� Ver� Tabanına (YÖKSİS) �şlen�r.

(9) İlg�l� yılda/dönemde yatay geç�ş başvurusu kabul ed�lerek kayıt yaptıran ancak eğ�t�m-öğret�m dönem�
başlamadan önce yatay geç�ş hakkından vazgeçen öğrenc�ler�n yatay geç�ş �şlemler� �ptal ed�l�r. Bu durumdak�
öğrenc�ler de bu madde hükümler�ne göre YÖKSİS’e �şlen�r.

D�s�pl�n
MADDE 58 – (1) Öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler� Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
(2) D�s�pl�n suçu neden�yle Ün�vers�teden uzaklaştırma cezası alan öğrenc�ye uzaklaştırma aldığı süren�n

öğren�m ücret� �ade ed�lmez ve sonrak� yarıyılın/yılın öğren�m ücret�nden mahsup ed�lmez.
(3) D�s�pl�n suçu neden�yle Ün�vers�teden en az b�r yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenc�, �lg�l�

yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu dersler�n sınavlarına g�remez.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 59 – (1) Her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n Ün�vers�teye kayıt esnasında b�ld�rd�ğ� da�m� adrese yapılmak

suret�yle tamamlanmış sayılır. Tebl�gata elver�şl� b�r elektron�k adres vererek bu adrese tebl�gat yapılmasını �steyen
öğrenc�ye elektron�k yolla da tebl�gat yapılab�l�r.
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(2) Ün�vers�teye kaydolurken beyan ett�ğ� adres� yanlış veya eks�k olarak b�ld�ren veya �kamet adres�n�
değ�şt�rd�ğ� halde Öğrenc� B�lg� S�stem�nde güncelleme yapmamış olan öğrenc�n�n beyan ett�ğ� adrese yapılacak
tebl�gatlar kend�s�ne ulaşmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le YÖK

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul 29 Mayıs Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


