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NC  BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac , Erciyes Üniversitesine ba  enstitüler taraf ndan yürütülen 

lisansüstü e itim-ö retim ile ilgili esaslar  düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesinde yürütülen lisansüstü e itim-ö retim faaliyetlerine 

ili kin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 say  Yüksekö retim Kanununun 14 üncü ve 44 

üncü maddelerine dayan larak haz rlanm r. 
Tan mlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transferi Sistemini, (European Credit Transfer System) 
b) Akademik takvim: Her lisansüstü e itim ve ö retim döneminde yar l, yaz dönemi, dersler ve yeterlik 

nav  dönemlerini belirten takvimi, 
c) Akademik y l: Güz yar  ders kay tlar  ba lang ç tarihi ile ba layan, güz ve bahar yar llar  ile yaz 

dönemini kapsayan, izleyen akademik y n güz yar  ders kay tlar  ba lang ç tarihinde sona eren dönemi, 
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü E itim Giri  S nav , 
d) Anabilim/Anasanat Dal : 3/3/1983 tarihli ve 17976 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Lisansüstü E itim-

retim Enstitülerinin Te kilât ve leyi  Yönetmeli inin 5 inci maddesinde enstitü için tan mlanan ve enstitüde 
itim program  bulunan anabilim/anasanat dal , 

e) Anabilim/Anasanat Dal  Akademik Kurulu: Anabilim veya anasanat dal n bütün ö retim üyelerinden ve 
doktora yapm  ö retim görevlilerinden olu an kurulu, 

f) Anabilim/Anasanat Dal  Kurulu: lgili anabilim/anasanat dal  ba kan  ba kanl nda, bilim veya sanat dallar  
ba kanlar ndan olu an kurulu, 

g) Dan man: Enstitüde kay tl  ö renciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dal  ba kanl  taraf ndan 
önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan ö retim üyesini veya Senatonun belirleyece i niteliklere sahip doktoral  

retim görevlisini, 
) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: lgili anabilim/anasanat dal  akademik kurulunun görü ü al narak 

anabilim/anasanat dal  ba kanl nca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan be  ki ilik komiteyi, 
h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans e itim ve ö retimi s ras nda ara lan veya incelenen bilimsel bir 

konunun, bilimsel ara rma raporu biçiminde sunulmu  projesini, 
) DUS: Di  Hekimli inde Uzmanl k E itimi Giri  S nav , 

i) Enstitü: Erciyes Üniversitesine ba  enstitüleri, 
j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün ba kanl nda, enstitü müdür yard mc lar  ve enstitüde e itim 

programlar  bulunan anabilim/anasanat dal  ba kanlar ndan olu an ve enstitü ö renci temsilcisi, fakülte dekanlar  ile 
yüksekokul müdürlerinin oy hakk  olmaks n kat labilece i kurulu, 

k) Enstitü Yönetim Kurulu: lgili enstitünün müdürü ba kanl nda, müdür yard mc lar  ve enstitü kurulu 
taraf ndan üç y l için seçilen üç ö retim üyesinden olu an kurulu, 

l) Havuz: Kayd  yenilemeyen ve/veya kayd  yeniledi i halde devam etmeyen ö rencilerin topland  
grubu, 

m) kinci dan man: Lisansüstü program ö rencisinin tez/sanatta yeterlik çal mas n gerektirdi i durumlarda 
birinci dan man taraf ndan önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan Üniversitede ya da ba ka bir yüksekö retim 
kurumunda görevli ö retim üyesini veya doktoral  ö retim görevlisini veya Üniversite d nda çal an doktoral  
ara rmac , 

n) Kanun: 2547 say  Yüksekö retim Kanununu, 
o) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallar nda aç lm  olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve 

sanatta yeterlik programlar ndaki dersleri, 
ö) Müdür: Erciyes Üniversitesine ba  ilgili enstitü müdürünü, 
p) Ö renci: Lisansüstü e itim ve ö retim yapmak üzere enstitüye kay tl  olan yüksek lisans, doktora veya 



sanatta yeterlik program  ö rencisini, 
r) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü, 
s) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu, 
) Tez zleme Komitesi: Doktora ö rencisinin tez çal malar na rehberlik etmek ve yönlendirmek üzere, biri 

tez dan man  olmak üzere en az üç ö retim üyesinden olu an komiteyi, 
t) Tez/sanatta yeterlik çal mas : Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik e itiminin amac na yönelik olarak 

haz rlanan bilimsel/sanatsal çal may , 
u) Tezli yüksek lisans seminer dersi: Tezli yüksek lisans program nda tez çal malar na haz rl k olmak üzere 

güz veya bahar yar llar nda haftada en az iki saat uygulama eklinde yap lan ve ba ar  veya ba ar z olarak 
de erlendirilen dersi, 

ü) TÖMER: Türkçe ve Yabanc  Dil Ö retimi Uygulama ve Ara rma Merkezlerini, 
v) TUS: T pta Uzmanl k E itimi Giri  S nav , 
y) Uzaktan ö retim: Ö renci ve ö retim elemanlar n farkl  co rafi mekânlarda oldu u, ders malzemesi 

aktar  ve etkile imin teknolojiden yararlan larak gerçekle tirildi i e itim biçimini, 
z) Uzaktan ö retim dersi: Belirli bir dersin içeri inin uzaktan ö retim teknolojileri kullan larak aktar lmas na 

yönelik organizasyonu, 
aa) Uzmanl k alan dersi: Dan man n çal  bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini ö rencilere 

aktard  ve tez/sanatta yeterlik çal malar na yard mc  oldu u teorik dersi, 
bb) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 
cc) Yar l: En az yetmi  (70) i  gününden olu an e itim-ö retim süresini, 
çç) Yasal süre a : 2547 say  Kanunun 44 üncü maddesinde ifade edilen yasal sürenin a , 
dd) YDS: Yabanc  Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav , 
ee) Yeterlik s nav : Doktora/sanatta yeterlik ö rencisinin temel konular ve doktora çal mas yla ilgili 

konularda derinli ine bilgi sahibi olup olmad n s nanmas na yönelik s nav , 
ff) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunu 
ifade eder. 

NC  BÖLÜM 
Lisansüstü E itim-Ö retimle lgili Esaslar 

Lisansüstü ö retim programlar n aç lmas  
MADDE 5 – (1) Program açma artlar unlard r: 
(1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü E itim-Ö retim Enstitülerinin Te kilat ve leyi  Yönetmeli indeki 

esaslara göre aç r. 
(2) Yüksekö retim Kurulu karar  üzerine yüksekö retim kurumlar nda; ö retim eleman  ve ö rencilerin ayn  

mekânda bulunma zorunlulu u olmaks n, bilgi ve ileti im teknolojilerine dayal  olarak ö retim faaliyetlerinin 
planland  ve yürütüldü ü lisansüstü uzaktan ö retim programlar  aç labilir. Uzaktan ö retim programlar n 
aç labilece i alanlar, uzaktan ö retim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarlar , ders materyallerinin haz rlanmas , 

navlar n yap lma ekli, yüksekö retim kurumlar  aras nda bu amaçla yap lacak protokoller ile uzaktan ö retime 
ili kin di er hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

(3) Enstitülerde lisansüstü ö retim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dal ndan farkl  ad ta yan, 
disiplinleraras  bir enstitü anabilim/anasanat dal n program teklifi, ilgili anabilim dal  ba kanlar n önerisi ile 
enstitü müdürü taraf ndan yap r. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dal n ba kan , ilgili anabilim dal  
ba kanlar n önerisi ile enstitü müdürü taraf ndan üç y l süre ile atan r. 

(4) Enstitülerde lisansüstü e itim ve ö retim yapmak üzere yurt içi ve yurt d  ortak lisansüstü programlar 
aç labilir. Bunlar n yurt içi ile ilgili ortak programlar ; 22/2/2007 tarihli ve 26442 say  Resmî Gazete’de yay mlanan, 
Yüksekö retim Kurumlar n Yurt çindeki Yüksekö retim Kurumlar yla Ortak Lisansüstü E itim ve Ö retim 
Programlar  Tesisi Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

Derslerin ve ders sorumlular n belirlenmesi 
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler ilgili anabilim/anasanat dal  akademik kurulunun görü ü, 

anabilim/anasanat dal  ba kanl n teklifi, enstitü kurulunun karar  ve Senatonun onay yla belirlenir. 
(2) Aç lmas  onaylanan derslerin güz ve bahar yar llar na göre da , bu derslerin hangi ö retim üyeleri 

taraf ndan verilece i anabilim/anasanat dal  akademik kurulunun görü ü al narak, anabilim/anasanat dal  ba kanl nca 
teklif edilir ve enstitü kurulu taraf ndan karara ba lan r. 

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlar ndaki ö renciler için tez önerisinin kabul 
edildi i tarihi takip eden dönem ba ndan itibaren uzmanl k alan dersi aç labilir. Uzmanl k alan dersi, ilgili 
anabilim/anasanat dal nda ö rencinin gereksinimini kar lamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda 
aç lan kuramsal derstir. Uzmanl k alan dersi her yar l ve tatil dönemlerinde de devam edebilir. Her ö renci, tez 
dan man  taraf ndan aç lan uzmanl k alan dersini almak zorundad r. Uzmanl k alan dersi ba ar  veya ba ar z olarak 



de erlendirilir. 
(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, ö retim üyeleri ve zorunlu hallerde anabilim/anasanat dal  ba kanl n 

gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ö retim 
görevlilerince de lisansüstü düzeyde dersler verilir. Bir ders, bir veya birden fazla ö retim üyesi taraf ndan verilebilir. 

Anabilim/anasanat dal  ba kan n görevleri 
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dal  ba kan , lisansüstü düzeydeki e itim-ö retim ve ara rmalar n ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne kar  sorumludur. 
retim dili 

MADDE 8 – (1) Enstitüde ö retim Türkçe, Türkçe ve yabanc  dil birlikte veya yabanc  bir dilde yap labilir. 
Hangi anabilim/anasanat dal nda hangi dilde ö retim yap laca  anabilim/anasanat dal  akademik kurulunun görü ü, 
anabilim/anasanat dal  ba kanl n teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun karar  ile belirlenir. Tezler, sanat 
eseri veya sanatta yeterlik eseri çal mas na ili kin raporlar ilgili ö retim dilinde yaz r. 

Lisansüstü programlar için dil haz rl  
MADDE 9 – (1) Enstitüler; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun karar , Rektörün önerisi ve Yüksekö retim 

Kurulunun onay  ile yabanc  dil haz rl k s  açabilirler. 
(2) Haz rl k s ndaki e itim ve ö retimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. 
Kontenjan tespiti ve ilan  
MADDE 10 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlar na al nacak ö renci 

say , o anabilim/anasanat dal ndaki ö retim elemanlar n talepleri do rultusunda anabilim/anasanat dal  ba kanl  
taraf ndan anabilim/anasanat dal  akademik kurulunun görü ü al narak enstitü müdürlü üne teklif edilir. 

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görü ülerek karara ba lan r ve Rektörlü ün onay  ile kesinle erek 
ilan edilir. landa programlar n adlar , son ba vuru tarihi, ba vuru ko ullar , ba vuru için istenen belgeler ve var ise 
di er aç klay  bilgiler yer al r. Bu ilanda yabanc  ö renciler için ayr lan kontenjanlar da ayr ca belirtilir. Söz konusu 
ilan, her yar l ba nda verilebilir. S nav ile ilgili tüm i lemler, enstitü müdürlü ünce yürütülür. 

Lisansüstü ikinci ö retim ve yaz okulu programlar  
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci ö retim program  aç labilir. Tezli yüksek lisans, doktora ve 

sanatta yeterlik için ikinci ö retim program  aç lamaz. 
(2) kinci ö retim tezsiz yüksek lisans programlar  ücretli, birinci ö retim tezsiz yüksek lisans program  ücretli 

veya ücretsiz olarak aç labilir. Ücretli programlara kay t yapt ran ö rencilerden al nacak ö renim ücreti ile ders veren 
retim elemanlar n ders ücreti enstitü yönetim kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onay na sunulur. 

(3) Güz ve bahar yar llar  d nda, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar için, Enstitü Kurulunun 
önerisi ve Senatonun karar yla yaz okulu aç labilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato taraf ndan belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Lisansüstü Programlara Ba vuru, Ö renci Kabulü ve Kay t Esaslar  

Ba vuru artlar  
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara ba vurular, ilanda belirtilen ba vuru süresi içinde ve istenilen 

belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yap r. Ba vuru artlar na uygun olmayan veya eksik belge ile yap lan 
müracaatlar al nsa dahi geçersiz say r. Ba vurularda istenen belgelerin asl  veya ilgili enstitü taraf ndan onayl  örne i 
kabul edilebilir. Ba vurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yap r. 

(2) Tezsiz yüksek lisans program na ba vurabilmek için adaylar n; 
a) lgili alanda veya anabilim/anasanat dal n önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirledi i alanlarda lisans 

diplomas na sahip olmalar  gerekir. 
b) Tezsiz yüksek lisans programlar na ba vuruda ALES puan n aran p aranmayaca  Senato taraf ndan 

belirlenir. 
(3) Tezli yüksek lisans program na ba vurabilmek için adaylar n; 
a) lgili alanda veya anabilim/anasanat dal n önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirledi i alanlarda lisans 

diplomas na sahip olmalar  gerekir. 
b) ÖSYM taraf ndan merkezî olarak yap lan ALES’ten ba vurdu u program n puan türünden 55 standart 

puandan az olmamak ko ulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart puan na sahip olmak veya Üniversiteleraras  
Kurul taraf ndan ALES’e e de er kabul edilen bir s navdan e de er bir puan alm  olmalar  gerekir. 

c) Yurt içindeki bir lisans, yüksek lisans program ndan mezun olan yabanc  uyruklu ö renciler için geçerli 
ALES belgesi. 

ç) Yurt d ndaki bir lisans, yüksek lisans program ndan mezun olan yabanc  uyruklu ö rencilerin 
TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi ve YÖK taraf ndan kabul edilmi  diplomas n denklik belgesi gerekir. 
TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kay t i lemlerinden sonra ERÜ TÖMER’de haz rl k 
okurlar ve Türkçe yeterlilik belgesi ald ktan sonra yüksek lisans veya doktoraya ba layabilirler. 

d) Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsüne ba  yüksek lisans programlar nda ALES’e girmi  olma ko ulu 



aranmaz. 
(4) Doktora program na ba vurabilmek için adaylar n; 
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomas na, haz rl k s flar  hariç en az on yar l süreli t p, di  

hekimli i, eczac k ve veteriner fakülteleri diplomas na veya Sa k Bakanl nca düzenlenen esaslara göre bir 
laboratuvar dal nda kazan lan uzmanl k yetkisi olmas  gerekir. 

b) Yüksek lisans yapm  veya haz rl k s flar  hariç en az 10 yar l süreli Lisans diplomas na sahip olanlar n 
en az 55 ALES puan  olmas  gerekir. 

c) Haz rl k s flar  hariç on yar ldan daha k sa süreli lisans diplomas yla ba vuracaklar n en az 80 ALES 
puan  ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalamas  olmas  gerekir. 

ç) T p ve di  hekimli i doktora programlar na ba vurabilmek için adaylar n t p fakültesi mezunlar n 
ba vurulan y n TUS temel t p puan ndan, di  hekimli i fakültesi mezunlar n ba vurulan y n DUS temel 
puan ndan en az 50 (TUS ve DUS Temel Puan  = Klinik Bilimler Puan ×0,3+ Temel Bilimler Puan ×0,7) veya en az 
55 say sal ALES puan na sahip olmas  gerekir. 

d) T p Fakültesi veya Di  Hekimli i Fakültesinin herhangi bir anabilim dal nda uzmanl k e itimini bitirenlerin 
doktora e itimine ba vurular nda ALES veya TUS ve DUS’a giri art  aranmaz. 

e) Doktora/sanatta yeterlik çal mas  programlar na ba vuranlar n YDS’den en az 55 veya Üniversiteleraras  
Kurulca e de erli i kabul edilen bir s navdan bu puana e de er bir puan almas  gerekir. Bilim alan  yabanc  dil ile 
ilgili olan adaylar n ö renim görecekleri yabanc  dil d nda ba ka bir yabanc  dilden gerekli dil puan  almas  gerekir. 

(5) Sanatta yeterlik program na ba vurabilmek için adaylar n; 
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomas na sahip olmalar  gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü anasanat veya 

anabilim dallar  için ba vurularda, ALES art  aranmaz. 
b) Sanatta yeterlik program na ba vuracak adaylardan yüksek lisans yapm  olanlar , yüksek lisans diploma 

notunun güzel sanatlar ile konservatuvar anasanat dallar  hariç, sözel puan türünde en az 55 ALES puan na, lisans 
mezunu olanlar n ise en az 80 ALES puan na ve en az 80 veya muadili (4 üzerinden 3) lisans mezuniyet not 
ortalamas na sahip olmas  gerekir. 

(6) Lisansüstü e itimi için bilim alan  yabanc  dille ilgili olan adaylar n; 
a) Ö renim görecekleri yabanc  dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70, 
b) Doktora için en az YDS’den 80 puan  ya da Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen s navlardan birinden bu 

puanlara e  de er bir puan almalar  gerekir. 
(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan ba vurulabilece i, ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl n 

önerisiyle enstitü yönetim kurulu karar yla belirlenir. 
(8) Lisansüstü programlara ö renci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabilim/anasanat dal  

ba kanl n önerisiyle enstitü yönetim kurulu taraf ndan belirlenir. 
(9) Anabilim dallar , ilgili kurul karar  ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile taban puanlar  yükseltmek üzere 

Senatoya sunabilir. 
(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlar na birlikte ba vurulabilir. 
Yabanc  uyruklu ö renci ba vuru artlar  
MADDE 13 – (1) Yabanc  uyruklu adaylar n lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir 

yüksekö retim kurumunun diplomas  veya lisans ya da yüksek lisans e itimi, Yüksekö retim Kurulu taraf ndan e  
de er olarak kabul edilen bir kurumun diplomas na sahip olmas  gerekir. 

(2) Doktora program na ba vuracak yabanc  uyruklu ö renciler, ana dilleri d nda Üniversiteleraras  Kurul 
taraf ndan kabul edilen yabanc  dillerin birinden YDS’den en az 55 veya Üniversiteleraras  Kurulca e de erli i kabul 
edilen bir s navdan bu puana muadil bir puan almas  gerekir. Senato girilecek programlar n özelliklerine göre 
gerekirse asgari puanlar  yükseltebilir. 

(3) Yabanc  uyruklu ö rencilerin ba vurular , ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl n görü ü al narak 
enstitü yönetim kurulu taraf ndan de erlendirilir. 

(4) Türkiye’deki bir yüksekö retim kurumundan mezun olan yabanc  uyruklu ö renciler ALES puan  ile ilgili 
olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ö renciler ile ayn artlara tabidir. 

(5) Yüksekö retim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi alm  olmalar  istenir. 
Yabanc  dille e itim yapan anabilim dallar nda Türkçe yeterlik belgesi art  aranmaz. 

(6) Yabanc  uyruklu ö rencilerin giri artlar  belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir. 
renci kabulü 

MADDE 14 – (1) Ba vurular, enstitü yönetim kurulu taraf ndan a daki esaslara göre de erlendirilir ve ilan 
edilen kontenjanlar dikkate al narak ba ar  adaylar belirlenir. 

a) Ba vurularda aday n de erlendirmeye al nacak tüm notlar  100 üzerinden yap lan de erlendirmeye 
dönü türülür. Mezuniyet not ortalamas  diplomalar nda 100’lük sistem ile birlikte farkl  sistemde olanlar (4’lük, 3’lük 
ve benzeri) ile sadece farkl  sistemde olanlar n (4’lük, 3’lük ve benzeri) farkl  sistemden 100’lük not sistemine 



dönü üm hesab nda Yüksekö retim Kurulunun 100’lük not sisteme dönü üm tablosu esas al r. 
b) Tezli yüksek lisans programlar na ö renci kabulündeki de erlendirmede, giri  s nav nda mülakat 

yap lm yorsa ALES puan n %50’si, lisans not ortalamas n %30’u ve yabanc  dil puan n % 20’si al r. Mülakat 
nav  yap lan Anabilim dallar nda ise ALES puan n %50’si, lisans not ortalamas n %15’i, yabanc  dil puan n % 

15’i ve mülakat s nav n %20’si al r. Toplam puan n en az 50 olmas  gerekir. YDS ya da Üniversiteleraras  Kurul 
taraf ndan kabul edilen bir s navdan yabanc  dil belgesi bulunmayan adaylar n, yabanc  dil puan  s r kabul edilerek 
hesaplama yap r. 50 puan n üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren s ralanarak ilan edilen kontenjanlara göre 
ilgili programlara yerle tirilir. Puan e itli i durumunda ALES puan  yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat s nav na 
girmeyen aday ba ar z say r. 

c) Tezsiz yüksek lisans programlar na ba vuruda ALES puan n aran p aranmayaca  Üniversite Senatosu 
taraf ndan belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlar na ba vuran adaylar n giri artlar  anabilim dal  ba kanl n 
görü ü do rultusunda enstitü yönetim kurulu taraf ndan belirlenir. 

ç) Doktora programlar na ö renci kabulündeki de erlendirmede; mülakat yap lm yor ise ALES puan n 
%50’si, yüksek lisans not ortalamas n %30’u ve yabanc  dil puan n %20’si al narak ba ar  puan  hesaplan r. 
Mülakat s nav  yap lan Anabilim dallar nda ALES puan n %50’si, yüksek lisans not ortalamas n %15’i, yabanc  
dil puan n %15’i ve mülakat s nav n % 20’si al r. Haz rl k s flar  hariç on yar ldan daha k sa süreli lisans 
diplomas yla doktoraya ba vuracaklar için ba ar  puan n hesaplanmas nda lisans not ortalamas  kullan r. Ba ar  
puan n en az 60 olmas  gerekir, 60 puan n üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren s ralanarak ilan edilen 
kontenjanlara göre ilgili programlara yerle tirilir. Puan e itli i durumunda ALES puan  daha yüksek olan aday tercih 
edilir. Mülakat s nav na girmeyen aday ba ar z say r. 

d) Yabanc  dilde e itim yapan anabilim dal ndaki bilim dallar nda bilim dal  d ndaki ikinci bir yabanc  dilden 
YDS ya da Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan yabanc  dil belgesi bulunmayan adaylar n, yabanc  dil 
puan  s r kabul edilerek hesaplama yap r. 

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat jürisi, enstitü yönetim kurulu taraf ndan ilgili 
anabilim/anasanat dal n önerece i en az be  ö retim üyesi aras ndan üç as l ve iki yedek üye olarak belirlenir. 

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplan r ve zorunlu haller d nda de erlendirme ve seçme 
lemlerini ayn  gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu taraf ndan belirlenen esaslar ve kontenjanlar 

dikkate al narak ba ar  durumuna göre liste halinde s ralan r. Jüri üyeleri taraf ndan imzalanm  liste, tutanak ve 
adaylara ait ba vuru evrak  ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl  taraf ndan enstitü müdürlü üne sunulur. 

g) Güzel Sanatlar Enstitüsüne ba  lisansüstü programlarda ALES puan  aranmad ndan ALES puan  yerine, 
alan yeterlik s nav  puan  kullan r. Ba ar  notlar n hesaplanmas nda; yabanc  dil puan n %20’si ile yüksek lisans 
programlar na ba vurularda lisans, doktora/sanatta yeterlik programlar  ba vurular nda yüksek lisans notunun %20’si 
ve alan yeterlik s nav puan n %60’  al narak ba ar  puan  hesaplan r. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 
puan alanlar ba ar  say rlar. 60 puan n üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren s ralanarak ilan edilen 
kontenjanlara göre ilgili programlara yerle tirilir. YDS ya da Üniversiteleraras  Kurulca kabul edilen bir s navdan 
yabanc  dil belgesi bulunmayan adaylar n, yabanc  dil puan  s r kabul edilerek hesaplama yap r. Puan e itli i 
durumunda lisans not ortalamas  yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik s nav na girmeyen adaylar ba ar z 
say r. 

) Güzel Sanatlar Enstitüsüne ba  lisansüstü programlarda yap lacak alan yeterlik s nav ekilleri gerekli 
görüldü ü takdirde anabilim/anasanat dal n teklifi ve enstitü yönetim kurulunun karar  ile kesinle ir. 

Bilimsel haz rl k program na ö renci kabulü 
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlar nda, nitelikleri a da belirtilen 

adaylar n eksikliklerini gidermek amac yla bilimsel haz rl k program  uygulanabilir. Buna göre; 
a) Lisans derecesini ba vurduklar  yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlar ndan farkl  alanlarda 

alm  olan adaylar, 
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini ba vurduklar  doktora/sanatta yeterlik program ndan farkl  alanda 

alm  olan adaylar, 
bilimsel haz rl k program na, enstitüdeki lisansüstü programlar na ba vuru artlar na göre ö renci olarak kabul 

edilir. 
(2) Bilimsel haz rl k program nda al nmas  zorunlu dersler, ilgili lisansüstü program  için gerekli görülen 

derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel haz rl k program ndaki bir ö renci, bilimsel haz rl k derslerinin yan  s ra 
ilgili enstitü ana bilim dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile lisansüstü programa yönelik 
derslerden her yar lda 20 AKTS kredisini a mamak üzere en fazla 2 ders alabilir. Bilimsel haz rl k program nda, 
lisans programlar ndan da ders ald labilir. 

(3) Bilimsel haz rl k program  ile ilgili devam, s navlar, notlar, derslerden ba ar  say lma artlar , kay t silme 
ve di er esaslar, enstitü lisansüstü programlar ndaki esaslara uygun olarak yürütülür. 

(4) Yukar daki esaslara göre hangi ö rencilerin bilimsel haz rl k program na girece i, bilimsel haz rl k 



program na tabi olanlar n alacaklar  dersler ve toplam kredi miktarlar , iki yar  geçmemek üzere bu programda 
geçirilecek süre; anabilim/anasanat dal  kurulunun görü ü al narak, anabilim/anasanat dal  ba kanl n teklifi ve 
enstitü yönetim kurulunun karar yla belirlenir. 

(5) Bilimsel haz rl k program nda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta 
yeterlik program  sürelerine dâhil edilmez. 

Özel ö renci kabulü 
MADDE 16 – (1) Lisans mezunu veya mezun olabilecek durumda olan lisans ö rencilerinden bir konuda 

bilgisini art rmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulu karar yla 
lisansüstü derslere özel ö renci olarak kabul edilebilir. Özel ö renciler sadece kay tl  lisansüstü ö renciler için aç lan 
derslere kaydolabilir. Lisansüstü e itime kaydolan özel ö renciler lisansüstü e itimin bir yar nda en çok 20 olmak 
üzere toplam 40 AKTS ders alabilirler. Özel ö renciler ö rencilik haklar ndan yararlanamazlar. 

(2) Özel ö renci statüsündeki ö rencilerin ba ar  durumlar n de erlendirilmesinde bu Yönetmeli in 22 nci, 
23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddeleri hükümleri uygulan r. Özel ö renci statüsündekiler normal ö renci durumunu 
hak kazand klar  takdirde son iki y lda alm  olduklar  dersleri, kredili dersler olarak sayd rabilir. Özel ö renciler 
kredi/saat ba na, enstitü yönetim kurulu taraf ndan belirlenen katk  pay  veya ö renim ücretini ödemek zorundad r. 

(3) Özel ö rencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel ö renci olduklar  belirten, takip ettikleri 
dersleri ve ald klar  notlar  gösteren bir belge verilebilir. 

Yatay geçi  yoluyla ö renci kabulü 
MADDE 17 – (1) Enstitü d nda ba ka bir yüksekö retim kurumundaki tezli yüksek lisans veya 

doktora/sanatta yeterlik ö rencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik 
programlar na anabilim/anasanat dal  kurulunun uygun görü ü ve enstitü yönetim kurulu karar  ile kabul edilir. 

rencinin, ö rencilik süresi dikkate al narak ö renim süresi, alaca  zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat 
dal  kurulunun uygun görü ü ve enstitü yönetim kurulu taraf ndan karara ba lan r. Yatay geçi  ba vurular ; her yar l 
için akademik takvimde belirlenen süre içinde al r. Yatay geçi  ba vurusu için ö rencinin; 

a) lgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki ba ka bir enstitü anabilim/anasanat dal nda veya 
ba ka bir yüksekö retim kurumunun lisansüstü program nda en az bir yar  veya dersi ba ar  ile tamamlam  ve tez 
çal mas na ba lamam  olmak, 

b) Üniversitenin lisansüstü programlar na ö renci kabul ko ullar  sa lam  olmak, 
c) Ba ar z dersi bulunmamas  ve not ortalamas n tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 75 (CB), doktora ve 

sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olmas , 
ç) Disiplin cezas  almam  olmas , 
artlar  aran r. 

(2) Yatay geçi ler, e de er e itim veren yurt içi ve Yüksekö retim Kurulu taraf ndan tan nan yurt d  
lisansüstü programlar  aras nda yap r. lgili anabilim/anasanat dal  her yar l sonunda bir sonraki yar lda kabul 
edebilecekleri yatay geçi  ö renci kontenjanlar , müdürlü e bildirir. Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda 
görü ülerek Rektörlü e sunulur. 

(3) Adaylar yatay geçi le ilgili müracaatlar  ilanda belirtilen ba vuru süresi içinde ve istenilen belgelerle 
birlikte ilgili enstitü müdürlü üne yapar. 

(4) Adaylar n durumu yatay geçi  için ba vurdu u yüksek lisans veya doktora program nda ald  derslerdeki 
ba ar  notuna göre s ralan r ve bu s ralama enstitü yönetim kurulunda görü ülerek kesinle tirilir. 

(5) Ö rencinin intibak  yap rken alaca  ve muaf tutulaca  dersler, anabilim/anasanat dal  ba kanl n 
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun karar  ile belirlenir. 

(6) Yatay geçi e ili kin esaslar unlard r: 
a) Farkl  tezli lisansüstü programlar aras nda yatay geçi  ile ö renci kabul edilmez. Program isimleri farkl  

ders içerikleri ayn  olan lisansüstü programlar  aras nda yatay geçi  karar  anabilim dal n görü ü ve enstitü yönetim 
kurulu karar  ile belirlenir. 

b) Örgün ö retimden uzaktan ö retim programlar na yatay geçi  ile ö renci kabul edilebilir, ancak uzaktan 
retim programlar ndan örgün ö retim programlar na yatay geçi  kabul edilmez. 

c) Program amaç ve içerikleri ayn  olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay 
geçi  ile ö renci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçi  yap lamaz. 

ç) Tezsiz lisansüstü programlar aras nda yatay geçi  ile ö renci kabul edilir. 
d) Ayn  lisansüstü program olmak ko ulu ile 2547 say  Kanuna göre Üniversitenin Ara rma Görevlisi 

kadrosuna atan p, halen ba ka bir yüksekö retim kurumunda lisansüstü e itim gören ö renciler, enstitü yönetim 
kurulu karar  ile ba ka herhangi bir art aranmaks n yatay geçi  hakk  kazan rlar. 

e) Bulunduklar  Enstitü anabilim/anasanat dal nda lisansüstü program  olmad  için ba ka bir yüksekö retim 
kurumunda veya enstitülerin bir ba ka program nda ö renim gören Üniversitenin Ara rma Görevlisi statüsündeki 

renciler, görev yapt klar  Enstitü anabilim/anasanat dal nda lisansüstü program aç lmas  durumunda, ilgili Enstitü 



anabilim/anasanat dal  kurulunun uygun görü ü ve Enstitü Yönetim Kurulu karar  ile yatay geçi  ko ullar  
aranmaks n yatay geçi  yapabilir. 

f) Yatay geçi  ba vurular  yar l ba lar nda yeni ö renci ba vurular  ile ayn  zamanda yap r. 
Yabanc  uyruklu ö renci kabulü 
MADDE 18 – (1) Yabanc  uyruklu ö renci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve ayr ca bir s nav 

yap lmaks n, enstitü anabilim/anasanat dal  ba kanl n görü ü ve enstitü yönetim kurulu karar  ile gerçekle ir. 
Yurt d ndan ö renci kabul kontenjanlar  dahilinde mevcut veya yeni kay t yapt racak ö rencilerden al nacak ö renim 
ücreti Üniversite Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenir. Bu ö renciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet 
maliyetlerini hiçbir suretle geçemez. Ancak yurt d ndan kabul edilecek ö rencilerden mütekabiliyet esas n geçerli 
oldu u durumlarda ö renim ücreti al nmaz. 

(2) Üniversitenin taraf oldu u ikili anla malara dayal  olarak, lisansüstü ö renim görmek üzere müracaat eden 
yabanc  uyruklu ö renci adaylar , kontenjan d ndan ve ayr ca bir s nav yap lmaks n, EABD/EASD ba kanl n 
görü ü, enstitü yönetim kurulu karar  ile ö renci olarak kabul edilirler. 

(3) Yabanc  uyruklu olup Türkiye d ndaki bir Kurumdan mezun olan ö renci adaylar  için ALES ya da bu 
nava e de er say lan s navlardan al nan puan art  aranmaz. Türkiye’deki bir ö retim kurumundan mezun olan 

yabanc  uyruklu ö rencilerden ALES’e girme art  aran r. Lisans diplomas yla ba vuran adaylar n not ortalamas n 
4’lük not sisteminde en az 2.00 (100’lük sistemde 75), yüksek lisans diplomas yla ba vuran adaylar n not 
ortalamas n 4’lük not sisteminde en az 2.50 (100’ lük sistemde 80) olmas  gerekir. 

(4) Kay tlar her y l akademik takvimde belirlenen enstitü kay t süresi içerisinde, di er ö renci kay tlar  ile ayn  
tarihte yap r. Adaylar, a da belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kay tlar  yapt rlar. Ba vuru 

ras nda sureti, kesin kay t esnas nda asl  veya onayl  sureti verilmesi gerekli evraklar unlard r: 
a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onayl  tercümesi, 
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onayl  tercümesi, 
c) Ö renim me ruhatl  giri  vizeli pasaport örne i ve onayl  tercümesi. 
(5) Kay tlar  al nan adaylar n, ilgili enstitü anabilim dal /anasanat dal  ba kanl nca, lisansüstü program  

yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterli e sahip olup olmad klar  de erlendirilir. Yetersiz olmalar  durumunda 
bilimsel haz rl k program na al rlar. Bilimsel haz rl k program  uygulamalar nda, 15 inci madde hükümleri 
uygulan r. 

(6) Yabanc  uyruklu ö renci al na ili kin di er esaslar enstitü yönetim kurulu kararlar yla belirlenir. 
Lisansüstü programlara kesin kay t 
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerle tirilmeye hak kazanan ö rencilerin listesi enstitü yönetim 

kurulu karar  ile kesinle ir ve enstitü müdürlü ü taraf ndan duyurulur. 
(2) Ö renci kay t i lemleri, lisansüstü program n özellikleri dikkate al narak ilgili müdürlük taraf ndan yap r. 

Belirtilen süre içinde kesin kayd  yapt rmayan adaylar, kesin kay t hakk  kaybeder. 
(3) Kesin kay t s ras nda hangi belgelerin istenece ine Enstitü Müdürlü ü karar verir. Kay tlarda istenen 

belgelerin asl  veya ilgili enstitü taraf ndan onayl  örne i kabul edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat 
bulunanlar n, ba ka bir yüksekö retim kurumundan disiplin cezas  alarak ç kar lm  olanlar n kesin kayd  yap lm  
olsa bile kayd  iptal edilir. 

(4) Bir programda kay tl  ö renci yeniden ayn  program için ba vuruda bulunamaz. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kay t Yenileme, Ö renci Katk  Pay  ve Ö renim Ücreti, Dersler, S navlar ve 
De erlendirme Esaslar  

Kay t yenileme, ö renci katk  pay  ve ö renim ücreti 
MADDE 20 – (1) Lisansüstü ö renciler, her yar n ba nda akademik takvimde belirtilen süre içinde 

kayd  yenilemek zorundad r. Kendi hesab na lisansüstü e itim yapmak üzere kay t yapt ran yabanc  uyruklu 
renciler, bu Yönetmelikle belirlenen azami ö renim süresini dolduran ö renciler, örgün ö renim tezsiz yüksek 

lisans, uzaktan e itim tezsiz yüksek lisans ve özel ö renci statüsünde olanlar kay t yenilemek için katk  pay /ö renim 
ücretini ödemek zorundad rlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kayd  yapt rmayan ya da kayd  
yenilemeyen ö renci, o yar la devam etme hakk  kaybeder. Kaybedilen yar l ö renim süresinden say r. Süresi 
içinde kayd  yenilemeyen ö rencilerin, devams zl k s  a mamak ve mazeretlerinin hakl  ve geçerli oldu u 
enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek ko uluyla kay tlar  yenilenebilir. Akademik takvimde belirtilen mazeret kay t 
haftas nda da kayd  yenilemeyen ö renci o dönem için ö rencilik haklar ndan yararlanamaz. 

(2) Sa k, do al afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu taraf ndan kabul edilebilecek di er 
nedenlerle özel durumlar  belgeleyen ö rencilerin mazeretleri enstitü yönetim kurulu taraf ndan de erlendirmeye 
al r. Süresinde yap lmayan ba vurular de erlendirmeye al nmaz. 

(3) Ö rencilerden Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenen esaslara göre katk  pay /ö renim ücreti al r. 
(4) Ö renci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde dan man n onay  ile ders ekleyebilir ve/veya 



ders b rakabilir. 
(5) Ö renciler, kay tl  olduklar  programlarda, 30 AKTS’yi a mayacak ekilde ve enstitü anabilim/anasanat 

dal  ba kanl n önerisi, enstitü yönetim kurulu taraf ndan uygun görülen ko ullarda, ba ka bir yüksekö retim 
kurumundan ders/dersler alabilir. Bu derslerin de erlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yap r. 

Dan man atanmas  
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çal malar na ders ve tez dan manlar , ö rencinin 

ba  bulundu u anabilim/anasanat dal  kurulunun görü leri al narak ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl n önerisi 
ve enstitü yönetim kurulu karar  ile öncelikli olarak ö rencinin kay tl  oldu u anabilim/anasanat dal  ö retim 
elemanlar  aras ndan atan r. Zorunlu hallerde ders dan man  atan ncaya kadar görevi enstitü anabilim/anasanat dal  
ba kan  yürütür. Yüksek lisans ö rencileri için ders/tez dan man  doktora yapm  ö retim görevlilerine, 
doktora/sanatta yeterlik ö rencileri için ders/tez dan manl  baz  anabilim dallar nda aranan doçentlik tezi veya kitap 
haz rlama art  hariç en az Üniversiteleraras  Kurulca belirlenen doçentlik artlar  ta yan ö retim üyelerine 
verilebilir. Tez çal mas  niteli inin birden fazla tez dan man  gerektirdi i durumlarda, birinci dan man n gerekçeli 
raporu, anabilim/anasanat dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulunun karar  ile ikinci tez dan man  
atanabilir. kinci tez dan man  bir yüksekö retim kurumunda doktoral  ö retim görevlisi olabilece i gibi doktora 
yapm  olup yüksekö retim kurumu d nda kamu veya özel sektörde çal an ara rmac lar aras ndan da seçilebilir. 
kinci tez dan man na dan manl k ücreti ödenmez. Gerekli hallerde ö rencinin ba vurusu ve/veya tez dan man n 

önerisi, anabilim/anasanat dal  ba kanl n teklifi ve enstitü yönetim kurulunun karar yla tez dan man  de ikli i 
yap labilir. 

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik ö rencilerine ders/tez dan man  atamas  birinci yar n ba nda 
yap r. 

(3) ki yar l üst üste veya aral kl  olarak üç kez kayd  yenilemeyen veya devams zl k nedeniyle ba ar z 
bulunan ö rencilerin dan manlar n görevleri aktiften pasife çevrilir ve bu ö renciler bir havuzda toplan r. Havuza 
al nan ö renciler ö rencilik haklar ndan yararland lmaz. Bu ö rencilerle ilgili esaslar unlard r: 

a) Yüksek lisans ö rencilerine ve doktora ders a amas nda olup henüz yeterlik s nav na girmemi  olan 
rencilere kay t yeniledikten sonra daha önce pasif hale getirilen dan manl k aktif hale dönü türülür. 

b) Havuza al nan ö rencilerin tekrar kay t yapt p, tez çal mas  ile ilgilenmemesi halinde dan man n önerisi 
ile kay tl  bulundu u program için gerekli asgari kredinin yar  kadar ilave ders almas  istenebilir. 

(4) Ö rencinin alaca  derslerin belirlenmesi ve tez çal malar  dan man taraf ndan yürütülür. Dan man; 
lisansüstü programda aç lmas  kararla lan dersler aras ndan, ö rencinin alaca  dersleri belirler. Ö renci taraf ndan 
doldurulan ders seçim formlar  enstitü anabilim dal /anasanat dal  ba kanl nca her yar n akademik takvimde 
belirtilen ders kay t tarihleri içerisinde enstitüye bildirilir. Dan man n herhangi bir nedenle alt  aydan fazla 
dan manl ktan uzak kalmas  veya yurt içinde ba ka bir kuruma veya yurt d na görevlendirilmesi durumunda enstitü 
anabilim dal /anasanat dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulu karar  ile ö renciye yeni bir dan man 
atanabilir. Yeni dan man atanmama durumunda, bu süre içinde ö rencinin resmi i lemleri anabilim dal  ba kan  
taraf ndan yürütülür. 

(5) Ö renci dan manl klar n belirlenmesinde öncelik, talebi olmas  halinde üzerinde yüksek lisans veya 
doktora ö rencisi olmayan ö retim elemanlar ndad r. 

Ders alma ve b rakma 
MADDE 22 – (1) Lisansüstü ö renciler her yar l ba nda, akademik takvimde belirtilen tarihler aras nda 

ders kayd  yapt rmak zorundad r. 
(2) Bilimsel haz rl k, yüksek lisans ve doktora program  ö rencileri bir yar lda en çok 45 AKTS’lik ders 

alabilir. 
(3) Ö renci ders dönemi süresince uzmanl k alan dersi ve tez çal mas  dersleri haricinde ayn  ö retim 

üyesinden en fazla 25 AKTS’lik ders alabilir. 
(4) Yar l ba nda, dan man n görü ü do rultusunda alaca  dersleri seçip ders kayd  yapt ran ö renciler, 

akademik takvimde belirtilen süre içerisinde dan man n görü ü do rultusunda ders de ikli i, ders ekleme ve ders 
rakma i lemleri yapabilir. 

(5) Lisansüstü ö renciler, dan man n önerisi, anabilim/anasanat dal  ba kanl n görü ü ve enstitü yönetim 
kurulunun karar  ile yurt içi ve yurt d ndaki ba ka yüksekö retim kurumlar ndan lisansüstü dersler alabilir. 

Ders sayd rma 
MADDE 23 – (1) Bir ö rencinin özel ö renci statüsünde ald  lisansüstü dersler dahil, son dört yar l içinde 

yurt içi/yurt d  yüksekö retim kurumlar ndan alm  oldu u lisansüstü programlardan anabilim dal  ile ilgili olan 
dersleri dan man n görü ü, anabilim/anasanat dal n önerisi ve enstitü yönetim kurulunun karar yla ö rencinin 
kay tl  oldu u programa transfer edilebilir. Ancak aktar lan kredi toplam  30 AKTS’yi geçemez. 

(2) Kar kl  de im programlar  çerçevesinde yurt içi ve yurt d ndaki üniversitelerden kay tl  oldu u 
anabilim dal  ile ilgili olan dersleri e itim program nda e de er olan veya yerine say labilecek ders varsa bu derslerle 



birlikte, yoksa al nan ders seçmeli olarak kendi kodu, ad  ve kredisi ile birlikte ö rencinin not dökümüne i lenir. 
Enstitü anabilim/anasanat dal  ba kanl n önerisi, enstitü yönetim kurulu taraf ndan uygun görülen ko ullarda, 
ba ka bir yüksekö retim kurumundan al nan dersin/derslerin kodlar , adlar  ile AKTS’leri birebir say lan 
dersin/derslerin ba ar  notlar  için Üniversitenin uygulad  4’lük not sistemi kar ndaki harf notu uygulan r. 

(3) Yatay geçi ler hariç, bir lisans/yüksek lisans program  tamamlamada kullan lan kredili dersler, ba ka bir 
yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik program na transfer edilemez. 

(4) Lisansüstü ö rencinin, kredi transferi yapt raca  derslerin kredi toplam , ö renim gördü ü programda 
tamamlamak zorunda oldu u asgari kredinin yar  geçemez. 

(5) Ö retim üyesi yeti tirme program  kapsam nda yatay geçi le gelen ö rencilerden yüksek lisans 
program nda tez a amas nda olanlar ile doktora program nda yeterlik s nav nda ba ar  olanlarda bu maddenin 
dördüncü f kras nda belirlenen art aranmaz. 

Devam zorunlulu u 
MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü ö retimde teorik ve uygulamal  derslere devam zorunludur. Ö rencilerin 

ilgili kurullar n karar  ile teorik derslere ve uygulamalara %80’den az olmamak ko ulu ile devamlar  zorunludur. 
Devam zorunlulu unu yerine getirmeyen ö renciler o dersin ara, yar l sonu (final), bütünleme ve tek ders s navlar na 
giremez. 

(2) Uzaktan ö retim programlar nda ödev, ara s nav gibi y l içi faaliyetlerin en az birinin yerine getirilmesi ile 
devam art  sa lanm  olur. Uzaktan ö retim program nda dersin sorumlusu ö retim eleman , haftada en az ders süresi 
kadar internet üzerinden ö rencilerle ba lant  kurmakla yükümlüdürler. Ö renciler, dan manlar  ve dersin sorumlusu 

retim elemanlar  ile ilgili her türlü ileti imlerini senkron veya asenkron olarak internet ortam nda yapar. 
Ders tekrar  
MADDE 25 – (1) Lisansüstü ö renci, ba ar z oldu u zorunlu dersleri tekrar almak ve ba armak zorundad r. 

Ba ar zl ktan dolay  tekrar al nan dersler için devam art  aranmaz. 
(2) Ba ar z olunan seçmeli dersin yerine dan man n görü ü do rultusunda ba ka bir lisansüstü ders alabilir. 

Ba ar z olunan ders yerine yeni al nan bu ders için devam art  aran r. 
(3) Örgün ve uzaktan e itimle yürütülen tezsiz yüksek lisans program nda ba ar z olunan dersin tekrar 

al nmas  durumunda ilgili dönem için öngörülen katk  pay  ve ö renim ücreti tekrar ödenir. 
Uzmanl k alan dersi 
MADDE 26 – (1) Uzmanl k alan dersi, tez dan man  oldu u lisansüstü ö rencilerinin tez dönemi süresince 

bilgi, beceri ve tutum kazanmas  sa lamak amac yla aç r. Uzmanl k alan dersinin içeri i, lisansüstü programda 
rencinin ald  zorunlu ve seçmeli derslerin içeri inden farkl r. Teorik derslerin okutulmas  s ras nda verilmeyen 

ve sonradan ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübelerin tez haz rlama a amas nda ö renciye aktar lmas na yönelik teorik bir 
derstir. Bu ders, bir ö renci için dört saat olmak üzere haftada azami 8 saat, her yar l ve yaz tatillerinde de devam 
etmek üzere teorik ve 5 AKTS olarak aç labilir. Her ö renci, tez dan man  taraf ndan aç lan uzmanl k alan dersini 
almak zorundad r. Uzmanl k alan dersi ba ar  veya ba ar z olarak de erlendirilir. 

(2) Ö rencinin ikinci dan man  bulunmas  durumunda uzmanl k alan dersi sadece birinci dan man taraf ndan 
aç r, ikinci dan man bu ö renci için uzmanl k alan dersi açamaz. Ö rencinin birinci dan man n ba ka bir 
yüksekö retim kurumundan olmas  durumunda uzmanl k alan dersi, anabilim/anasanat dal  akademik kurulunun 
önerisi ve enstitü yönetim kurulu karar  ile atanan Üniversitedeki tam zamanl  ö retim üyelerinden birisi taraf ndan 
yürütülür. 

(3) Uzmanl k alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yüksekö retim Kurulu kararlar  uygulan r. 
navlar 

MADDE 27 – (1) Y l boyunca yap lacak s navlar unlard r: 
a) Ara s nav: Her ders için en az bir ara s nav yap r. Ancak ö retim üyeleri yar l süresince ö rencilerine 

yapt rd klar  proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çal malar  da ara s nav yerine sayabilir. 
b) Yar l sonu s nav : Bir dersin yar l sonu s nav , o dersin tamamland  yar l sonunda yap r. Derse 

devam ko ulunu yerine getiren ö renci, belirlenen gün ve saatte o dersin yar l sonu s nav na girmek zorundad r. 
Ancak ö retim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek ko ulu ile yar l süresince yapt rd klar  proje, ödev, laboratuvar, 
atölye ve benzeri çal malar  da y l sonu s nav  yerine sayabilir. 

c) Bütünleme s nav : Bir dersin bütünleme s nav na girebilmek için ö rencinin devam zorunlulu unu yerine 
getirmi  olmas art  aran r. Bütünleme s nav na, yar l/y l sonu s nav na girme hakk  kazan p da bu s navlara 
mazeretli veya mazeretsiz girmeyen ö rencilerle, girip de ba ar z duruma dü en ö renciler girer. Ayr ca yar l sonu 

nav  sonucunda ba ar  olan ö renciler not yükseltmek amac yla bütünleme s nav na girebilirler. Her iki durumda da 
en son al nan not geçerli say r. Not yükseltmek için s nava girmek isteyen ö renciler, o dersin bütünleme s nav n 
yap laca  tarihten en az üç gün önce ÖB S’ten s nava gireceklerini belirtmek zorundad r. Aksi durumda s nava 
giremezler. S nava girseler dahi s navlar  geçersiz say r. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim 
kurulunun belirleyece i özel statülü dersler için bütünleme s nav  yap lmaz. 



ç) Mazeret s nav : Enstitü yönetim kurulu taraf ndan kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara s navlara 
giremeyen ö renciye mazeret s nav hakk  verilebilir. Mazeret s navlar  için yap lacak ba vurular n mazeretin 
bitiminden itibaren bir hafta içinde yap lmas  gerekir. Yar l sonu, bütünleme ve tek ders s navlar  için mazeret s nav  
yap lmaz. 

d) Tek ders s nav : Mezun olmak, yeterlik s nav na girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel haz rl k 
program  tamamlamak için ba ar z oldu u tek dersi kalan ö rencilere, enstitü yönetim kurulu karar yla, ilgili 
yar n sonunda girecekleri tek ders s nav  hakk  verilebilir. Tezsiz yüksek lisans program ndaki dönem projesi dersi 
için tek ders s nav  hakk  verilmez. 

(2) Uzaktan ö retim programlar nda yar l sonu s navlar , ilgili anabilim dal n uygun gördü ü derslik, 
laboratuvarlar veya atölye ortamlar nda yap r. Uygulama s navlar , ilgili anabilim dal nda yap labilece i gibi, 

renciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin de erlendirilmesi biçiminde de yap labilir. Ara s navlar n 
ba lang ç ve biti  tarihleri dersi veren ö retim eleman  taraf ndan internet üzerinden s navlar n ba lang ç tarihinden en 
az on gün öncesinden duyurulur. 

Ba ar  notunun hesaplanmas  
MADDE 28 – (1) S navlar 100 puan üzerinden de erlendirilir. Bir dersin ara s nav ve yar l sonu s nav 

sonuçlar  say sal puan ile gösterilir. Ö rencinin girmedi i s navlar n puan  (0) s rd r. 
(2) Ba ar  notunun hesaplanmas  a daki ekilde olur: 
a) Ö rencinin ara s navlarda alm  oldu u puanlar n toplam n yap lm  olan ara s nav say na bölünmesi ile 

ara s nav puan ortalamas  belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli say lar en yak n tam say ya yükseltilir. 
b) Yar l, y l sonu ve bütünleme s nav  puan n % 60' na, ara s navlar puan ortalamas n % 40’ n 

eklenmesiyle ba ar  puan  hesaplan r. Tek ders s nav nda ara s nav notu dikkate al nmaz. Tek ders s nav na giren 
rencilerin ba ar  notu, sadece tek ders s nav notuna göre belirlenir. Bu oranlar n hesab nda kesirler aynen korunur, 

ancak ba ar  puan n hesab nda kesirli say lar en yak n tam say ya tamamlan r. 
c) Ö rencilere lisansüstü program  çerçevesinde ald klar  her ders için; ö retim elemanlar  taraf ndan a daki 

tablo kullan larak yukar da hesaplanan ba ar  puan n kar  harf notu verilir: 
Puan Katsay  Ba ar  notu 
90-100  4.00  AA 
85-89   3.50   BA 
80-84   3.00   BB 
75-79   2.50   CB 
70-74   2.00   CC 
65-69   1.50   DC 
60-64   1.00   DD 
50-59   0.50   FD 
00-49   0.00   FF 
ç) Bir dersten ba ar  say labilmek için; yüksek lisans program  ö rencilerinin en az CC, doktora program  

rencilerinin ise en az CB notu alm  olmalar  gerekir. Bilimsel haz rl k program  ö rencilerinin bir dersten ba ar  
say labilmesinde kay tl  bulunduklar  lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans program ndan 
ders alan lisansüstü program  ö rencilerinin ba ar  notlar n hesab nda, ba l de erlendirme yöntemiyle belirlenen 
harfli ba ar  notu esas al r. 

d) Seminer, tez çal mas , uzmanl k alan dersleri ve di er benzeri derslerde ba ar  olan ö rencilere ba ar  
(BL), ba ar z olan ö rencilere de ba ar z (BS) notu verilir. 

e) Derse devam art  yerine getirmedi i için ba ar z olan ö rencilere devams zl ktan ba ar z (DZ) notu 
verilir. 

f) Ö rencinin, Üniversitede izledi i lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi bir yüksekö retim 
kurumundan al p ba ar  oldu u, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not ortalamas  hesab nda dikkate al nmayan ve 
muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir. 

g) Üniversite d ndaki yüksekö retim kurumlar ndan al nan ve programa nakil kredisi olarak kabul edilen 
derslerin kredisi ve notu, yukar daki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olacak ekilde aynen aktar r. 

(3) Uzaktan e itim ö rencilerinin ba ar  notu, dönem içi s nav n %10’u ile y l sonu/bütünleme s nav nda 
al nan notun %90’ n toplam r. 

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders ba ar lar  ölçen tüm s navlar, kâ t ortam nda ve e  zamanl  olarak 
yap labilece i gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankas ndan, her bir 
adaya farkl  zamanlarda farkl  soru sorulmas na izin verecek ekilde elektronik ortamda da yap labilir. S navlarda 
sorulacak sorular n haz rlanmas , soru bankas n olu turulmas , s nav sorular n kâ t ortam nda veya elektronik 
ortamda saklanmas  ile soru bankas n ve s nav güvenli inin sa lanmas na ili kin hususlar Yüksekö retim Kurulu 
taraf ndan belirlenen usullere göre yap r. 



nav sonuçlar n ilan  ve itiraz 
MADDE 29 – (1) S nav notlar  s nav n yap ld  tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilan edilir. S nav 

sonuçlar na itiraz  olan ö renci bu itiraz , s nav sonuçlar n ilan ndan itibaren en geç yedi gün içinde ilgili 
anabilim/anasanat dal  ba kanl na yaz  olarak yapabilir. Bu itiraz Anabilim Dal  Ba kanl nca ders sorumlusuna 
iletilir. De erlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yap larak anabilim dal  ba kanl nca ilgili 
enstitü müdürlü üne bildirilir. Düzeltme i lemi enstitü yönetim kurulu karar  ile kesinle ir. 

li ik kesme 
MADDE 30 – (1) Ö rencinin enstitüyle ili inin kesilmesi, ö rencinin kendi iste i veya disiplin cezas  

nedeniyle gerçekle ir. Kendi iste i ile kayd  sildirmek isteyen ö renci, dilekçe ile enstitüye ba vurur. Bu durumda 
ödenmi  olan ö renci katk  pay /ö renim ücreti iade edilmez. Kay t sildiren ö rencinin durumu ilgili birim ve 
kurumlara bildirilir. 

BE NC  BÖLÜM 
Yüksek Lisans Program na li kin Genel Esaslar 

Yüksek lisans program  
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programlar  örgün ö retim yöntemi ile yürütülür. Tezsiz yüksek lisans 

programlar  örgün ikinci ö retim veya uzaktan e itim yöntemleri ile yürütülebilir. 
Amaç 
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans program , ö rencilerin lisans yeterliliklerine dayal  olarak; 
a) Ayn  veya farkl  bir alanda bilgilerini uzmanl k düzeyinde geli tirmeyi, 
b) Edindikleri uzmanl k düzeyindeki kuramsal ve uygulamal  bilgileri kullanabilmeyi, 
c) Alanlar ndaki bilgileri farkl  disiplinlerden gelen bilgilerle bütünle tirerek yeni bilgiler olu turabilmeyi, 
ç) Uzmanl k gerektiren sorunlar , bilimsel ara rma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alan ndaki bir 

sorunu ba ms z olarak kurgulama, çözüm yöntemi geli tirme ve çözme, sonuçlar  de erlendirme ve gerekti inde 
uygulayabilme becerisi kazand rmay , 

d) Alanlar ndaki güncel geli meleri ve kendi çal malar , alan ndaki ve alan  d ndaki gruplara yaz , sözlü 
ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanmas , yorumlanmas , duyurulmas  a amalar nda 
toplumsal, bilimsel ve etik de erleri gözeterek bu de erleri ö retebilmesini ve denetleyebilmesini sa lamay , 

e) Alan nda özümsedi i bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinleraras  çal malara uygulayabilmesini 
kazand rmay  

amaçlayan; e itim-ö retim, bilimsel ara rma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem projesi çal mas  
kapsayan bir lisansüstü program r. 

ALTINCI BÖLÜM 
Tezsiz Yüksek Lisans 

Tezsiz yüksek lisans program na ili kin esaslar 
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans program n amac ; ö renciye mesleki konuda derin bilgi kazand rmak 

ve mevcut bilginin uygulamada nas l kullan laca  göstermektir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans program  örgün ö retimde ve ikinci ö retimde yürütülebilir. 
Kapsam 
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans program , en az 90, en çok 120 AKTS olmak ko uluyla en az 10 adet 

ders ile dönem projesi dersinden olu ur. Ö rencinin alaca  derslerin en çok üç tanesi, lisans ö renimi s ras nda 
al nmam  olmas  ko uluyla, lisans derslerinden ya da di er yüksekö retim kurumlar nda verilmekte olan lisansüstü 
programlar n derslerinden, dan man ve enstitü anabilim/anasanat dal  ba kanl n önerisi, enstitü yönetim kurulu 
karar  ile seçilebilir. Ancak seçilen ders say  kabul edildi i yüksek lisans programlar ndaki derslerin toplam say n 
%50’sini geçemez. 

(2) Örgün ö retim tezsiz yüksek lisans programlar na devam hususunda bu Yönetmeli in 24 üncü maddesi 
hükümleri uygulan r. 

(3) Uzaktan e itimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlar n akademik, idari ve mali i lemleri ilgili 
enstitü taraf ndan; dersler ve s navlar Erciyes Üniversitesi Uzaktan E itim Uygulama ve Ara rma Merkezi taraf ndan 
yürütülür. 

(4) Tezsiz yüksek lisans program na devam eden ö renciler, anabilim/anasanat dal  giri  ko ullar  sa lamak 
kayd  ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dal n önerisi ve enstitü yönetim kurulu karar yla 
anabilim/anasanat dal  ba kanl klar nca belirlenecek olan kontenjan oran nda tezli yüksek lisans program na geçi  
yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans program ndan tezli yüksek lisans program na geçi  yapacak ö rencilerin geçi  
artlar  enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans program nda al nan lisansüstü dersler 

enstitü yönetim kurulu karar yla tezli yüksek lisans program ndaki derslerin yerine say r. 
Süre 
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans program  da minimum ö renim süresi 3 yar ld r, normal ö renim 



süresi 4 yar l azami ö renim süresi ise 6 yar ld r. 
(2) Ö renimini azami üç y l içinde ba ar  ile tamamlayamayanlar, 2547 say  Kanunun 46 nc  maddesinde 

belirtilen ko ullara göre ilgili döneme ait ö renci katk  pay  veya ö renim ücretlerini ödemek ko ulu ile ö renimlerine 
devam etmek için kay t yapt rabilir. Bu durumda, ders ve s navlara kat lma hariç, ö rencilere tan nan di er haklardan 
yararland lmaks n ö rencilik statüleri devam eder. 

Dan man atanmas  ve dönem projesi 
MADDE 36 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl n teklifi üzerine, her 

renciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde dan manl k yapacak bir ö retim üyesini veya doktoral  
retim görevlisini en geç ikinci yar n ba nda dan man olarak atar. 

(2) Dönem projesi; ö rencinin yüksek lisans ders program nda edindi i bilgilerin etkin olarak kullan lmas na 
yöneliktir. Dönem projesi bir yar l sürecek ekilde üçüncü yar ldan itibaren, bu Yönetmeli in 21 inci maddesine 
göre belirlenen dan man gözetiminde haz rlan r. 

(3) Dan man, ö rencinin dönem projesinin konusunu ikinci yar n sonuna kadar enstitü müdürlü üne teklif 
edilmek üzere anabilim/anasanat dal  ba kanl na sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu karar  ile kesinle ir. 

(4) Dönem projesi dersi ba ar  veya ba ar z olarak de erlendirilir. Ö renci, dönem projesinin al nd  
yar lda dönem projesine kay t yapt rmak ve yar l sonunda yaz  bir rapor vermek zorundad r. 

(5) Dönem projesi üçüncü yar lda al nan derslerle birlikte yürütülebilir. Ö renci, dönem projesini ald  
yar llarda, dönem projesine kay t yapt rmak zorundad r. Dönem projesini tamamlayan ö renci haz rlad  projeyi 
enstitü tez yaz m kurallar na uygun ekilde haz rlay p dan man na teslim eder. Ba ar  bulunan dönem projesi 
Anabilim dal  ba kanl  taraf ndan enstitüye gönderilir. 

(6) Dönem projesi, dan man ve ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl nca önerilen birisi dan man olmak 
üzere üç ki ilik jüri taraf ndan ba ar  veya ba ar z olarak de erlendirir. Ba ar z olunmas  halinde, ö renci bu dersi 
yeniden al r. Ba ar zl n tekrar  durumunda ö rencinin, enstitü anabilim/anasanat dal  kurulunun önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu karar  ile dönem projesi, gerekirse enstitü anabilim/anasanat dal  kurulunun önerisi ve enstitü yönetim 
kurulu karar  ile dan man  de tirilerek, ilgili döneme ait ö renci katk  pay /ö renim ücretini ödemek ko uluyla 

rencilik statüsü devam eder. Ayr ca azami süreyi dolduran ö renciler, derse devam ve dönem projesi haz rlama 
hariç, ö rencilere tan nan di er haklardan yararlanamazlar. 

Tezsiz yüksek lisans diplomas  
MADDE 37 – (1) Derslerini ve dönem projesini ba ar yla tamamlayan yüksek lisans ö rencisine Tezsiz 

Yüksek Lisans Diplomas  verilir. 
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diplomas  üzerinde ö rencinin izlemi  oldu u enstitü anabilim dal ndaki program n 

onaylanm  ad  bulunur. 
YED NC  BÖLÜM 

Tezli Yüksek Lisans Program  
Kapsam 
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans program , en az 90, en çok 120 AKTS olmak ko uluyla en az 8 adet 

ders, bir seminer, di er ö renim etkinlikleri ve tez çal mas ndan olu ur. Ö renciler ders dönemlerinde en az 60 AKTS 
dersten ba ar  olmak zorundad r. 

(2) Tezli yüksek lisans ö rencisinin alaca  derslerin en çok iki tanesi, lisans ö renimi s ras nda al nmam  
olmas  ko uluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayr ca, 30 AKTS’yi geçmemek ko uluyla, dan man n onay  ile 
ba ka lisansüstü programlardan veya yüksekö retim kurumlar nda verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. 

(3) Birinci ö retim programlar ndaki bir dersin hem örgün ö retim yoluyla hem de uzaktan ö retim yoluyla 
verilmesi halinde; dersi uzaktan ö retim yoluyla almay  tercih eden ö rencilerden, 2547 say  Kanunun 46 nc  
maddesine göre hesaplanan AKTS ba na ö renci katk  pay  veya ö renim ücreti tutar  üzerinden ö renim ücreti 
al r. 

Süre 
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans program nda minimum ö renim süresi 3 yar l, normal ö renim süresi 

4 yar l, azami ö renim süresi ise 6 yar ld r. Normal ö renim süresi içerisinde ba ar  olamayan ö rencilerden 
katk  pay /ö renim ücreti al r. Ö renci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Ö renci, tez 
çal mas na ba lad  tarihten itibaren 6 aydan önce enstitü müdürlü üne sunamaz. Daha k sa sürede mezun olabilecek 
bir ö renciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato taraf ndan kabul edilen yönetmelikle belirlenir. 

(2) Tezli yüksek lisans program  azami üç y l içinde ba ar  ile tamamlayamayanlar, 2547 say  Kanunun 46 
nc  maddesinde belirtilen ko ullara göre ilgili döneme ait ö renci katk  pay  veya ö renim ücretlerini ödemek ko ulu 
ile ö renimlerine devam etmek için kay t yapt rabilir. Bu durumda, ders ve s navlara kat lma ile tez haz rlama hariç, 

rencilere tan nan di er haklardan yararland lmaks n ö rencilik statüleri devam eder. 
Tez konusunun belirlenmesi 
MADDE 40 – (1) Ders dönemini ba ar yla tamamlayan ö rencinin tez konusu ve tez yaz m kurallar na uygun 



ekilde haz rlanm  tez önerisi, ders dönemini izleyen yar n ba na kadar tez dan man  taraf ndan 
anabilim/anasanat dal  ba kanl na sunulur. Tez konusu ve önerisi anabilim/anasanat dal  kurulunda incelendikten 
sonra enstitü yönetim kurulu karar  ile kesinle ir. Tez konusunda de iklik yap lmas  gereken durumlarda ayn  i lem 
uygulan r. Sanat çal mas  yapan bir ö renci, tez çal mas n yan  s ra, çal malar  aç klayan ve belgeleyen bir 
dosyay  enstitüye teslim eder. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu karar yla kabul edilen ö renciler, tez çal malar yla 
ilgili bilgileri Yüksekö retim Kurulu Ba kanl  Yay n ve Dokümantasyon Daire Ba kanl ndaki Tez Veri Giri  
Formunu doldurarak bir nüshas  enstitüye teslim eder. 

(2) Ö renci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu taraf ndan kabulünden sonra her yar l tez çal mas na 
kay t yapt rmak zorundad r. Tezini teslim edecek ö renciler tezini teslim etmeden önce son iki yar l kayd  
yenilemi  olmas  gerekmektedir. Bu art  sa lamayan ö renciler tezlerini sunamazlar. 

Yüksek lisans tez çal mas n sonuçlanmas  
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans program ndaki bir ö renci, elde etti i sonuçlar  ba  oldu u enstitünün 

tez yaz m kurallar na uygun olarak yaz p dan man taraf ndan kurallara uygunlu u yönünden inceledikten sonra 
enstitü müdürlü üne sunulmak üzere, ciltsiz olarak be  nüsha halinde anabilim/anasanat dal  ba kanl na teslim eder. 

renci haz rlam  oldu u tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundad r. Sanat çal mas  yapan bir ö renci ise 
bu sanatsal çal mas  sunmak ve bu çal mas  aç klayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundad r. 

(2) Yüksek lisans tez s nav  jürisi ilgili anabilim/anasanat dal  kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun 
onay yla atan r. Jüri, biri ö rencinin dan man , en az biri Üniversitenin içindeki ba ka bir anabilim/anasanat dal  veya 
bilim/sanat dal ndan veya ba ka bir yüksekö retim kurumundan ya da Yüksekö retim Kurulu taraf ndan tan nan yurt 

 yüksekö retim kurumlar /ara rma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoral  uzman olmak üzere en az üç en 
fazla be  as l ve iki yedek üyeden olu turulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki di er bir 
anabilim/anasanat dal  veya bilim/sanat dal ndan veya ba ka bir yüksekö retim kurumundan, ö retim üyesi 
bulunmad  takdirde doktoral  ö retim görevlisinden ya da sanatta yeterlik alm  sanatç  ö retim eleman ndan olu ur. 
Jürinin üç ki iden olu mas  durumunda ikinci tez dan man  jüri üyesi olamaz. Zorunlu nedenlerle jüriye 
kat lamayacak üyeler gerekçelerini, savunma s nav ndan önce anabilim/anasanat dal  ba kanl  arac yla enstitü 
müdürlü üne bildirir. 

(3) Tezler, ilgili enstitü müdürlü ü taraf ndan jüri üyelerine gönderilir. 
(4) S nav, ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl  taraf ndan belirlenen ve tarihi en az üç gün önceden anabilim 

dal  taraf ndan ilan edilen gün, yer ve saatte yap r. 
Yüksek lisans tezi savunma s nav  
MADDE 42 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildi i tarihten itibaren en erken on, en geç otuz gün 

içinde toplanarak ö renciyi tez savunma s nav na al r. 
(2) Tez savunma s nav  tez çal mas n sunulmas  ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu ur. lgili 

enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir karar  bulunmad kça s nav izleyicilere aç kt r ve en az 45, en çok 
90 dakika sürelidir. 

(3) Savunma s nav na mazereti nedeniyle kat lamayan as l üyeler yerine ilgili anabilim/anasanat dal  
ba kanl nca yedek üyeler davet edilir. Savunma s nav  eksik üye ile yap lamaz. lan edilen günde yap lamayan s nav 
için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dal  taraf ndan ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir s nav 
tarihi tespit edilerek on be  gün içinde ikinci bir s nav yap r. kinci kez toplanamayan jüriler konusunda yap lacak 

leme enstitü yönetim kurulu karar verir. 
(4) Tez savunma s nav n tamamlanmas ndan sonra jüri, izleyicilere kapal  olarak, tez hakk nda oybirli i ya 

da salt ço unlukla kabul, ret veya düzeltme karar  verir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel tez de erlendirme 
raporlar yla birlikte ilgili anabilim/anasanat dal  ba kanl nca tez s nav  izleyen üç i  günü içinde, enstitüye 
tutanakla bildirilir. 

(5) Tezi kabul edilen ö renci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmi  tezini ciltlenmi  olarak, en 
geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet i lemleri 
yap lmaz. 

(6) Tez savunma s nav nda ba ar  olmak ve di er ko ullar  da sa lamak kayd yla, yüksek lisans tezinin 
ciltlenmi  en az üç kopyas  ve iki adet CD kayd , Yüksekö retim Kurulu Ba kanl  Ulusal Tez Merkezince 
gerekli görülen evrak ve dokümanlar , tez s nav na giri  tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve 
tezi ekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans ö rencisine Tezli Yüksek Lisans Diplomas  verilir. 

(7) Tezi hakk nda düzeltme karar  verilen ö renciye gerekli düzeltmeleri yapmas  için en çok üç ay ek süre 
verilir. Bu süre içinde, ö renci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dal  ba kanl nca enstitüye bildirilen 
tarih ve yerde tezini ayn  jüri önünde yeniden savunur. 

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonras  savunmada reddedilen 
aday n tezi ba ar z say r. Bu durumda ö renciye yeni bir tez konusu verilir veya ö rencinin talepte bulunmas  
halinde, tezsiz yüksek lisans program n ders kredi yükü, proje yaz  ve benzeri gereklerini yerine getirmi  olmak 



kayd yla kendisine, ilgili anabilim dal /bilimdal /anasanat dal nda tezsiz yüksek lisans program  var ise, tezsiz yüksek 
lisans diplomas  verilerek programla ili kisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen ö renci ilgili döneme 
ait ö renci katk  pay  veya ö renim ücretlerini ödemek ko ulu ile ö renimine devam etmek için kay t yapt rabilir. Bu 
durumdaki ö renciler bir yar l geçmeden tezlerini enstitüye sunamazlar. 

(9) Tezli Yüksek Lisans Diplomas  üzerinde ö rencinin izlemi  oldu u enstitü anabilim/anasanat dal ndaki 
program n onaylanm  ad  bulunur. lgili anabilim/anasanat dal nda program veya bilim dal n bulunmas  halinde, ad  
anabilim/ anasanat dal n sonunda parantez içinde belirtilebilir. 

SEK NC  BÖLÜM 
Doktora Program na li kin Esaslar 

Amaç 
MADDE 43 – (1) Doktora; ö rencilerin yeni ve karma k fikirleri analiz, sentez ve de erlendirmede uzmanl k 

gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ula malar , alanlar ndaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde 
yakla abilmelerini ve uzmanl k alanlar yla ilgili ara rma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime 
yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geli tirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana 
uygulayabilmelerini ve bu ekilde yay nlanabilir özgün bir çal ma ortaya koyarak bilime katk da bulunabilmelerini 
amaçlayan bir programd r. 

Kapsam 
MADDE 44 – (1) Doktora program ; ders, yeterlik s nav , tez önerisi, tez çal mas  ve tez savunma s nav ndan 

olu ur. 
(2) Doktora program na yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ö renciler, ders döneminde sekiz dersten az 

olmamak ko uluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çal mas  ve en az bir 
semineri; lisans derecesi ile kabul edilen ö renciler ise 15 dersten az olmamak ko uluyla en az 120 AKTS ders 
yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çal mas  ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde ba ar yla 
tamamlamak zorundad r. Ö renci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. 

(3) Doktora ö rencisinin ald  lisans dersleri doktora ders yüküne say lmaz. 
(4) Ö renci, doktora programlar ndaki lisansüstü dersleri dan man n görü ü do rultusunda ilgili anabilim 

dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulu onay  ile yurt içi/yurt d  di er yüksekö retim kurumlar nda 
verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora program na yüksek lisans derecesiyle kabul edilen ö renciler, 
derslerin en çok iki tanesini, daha önce almam  olmalar  ve bu derslere kay tl  yüksek lisans ö rencisi bulunmas  
ko uluyla, yüksek lisans program  dersleri aras ndan da seçebilirler. Ayr ca dan man n görü ü do rultusunda ilgili 
anabilim dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile ba ka lisansüstü doktora programlardan 
veya yüksekö renim kurumlar n doktora programlar ndan derslerde seçebilir. Ancak al nan dersler 30 AKTS’lik 
dersi geçemez. 

(5) Doktora program na lisans derecesiyle kabul edilmi  ö renciler, dan man n görü ü, ilgili anabilim dal n 
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile daha önce al nmam  olmalar  ko uluyla lisans derslerinden de ders 
seçebilir. Ancak al nacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine say lmaz. 

(6) Doktora program na lisans derecesiyle kabul edilen ö renciler, almalar  gereken en az on be  dersin yedi 
tanesini yüksek lisans program  için aç lan dersler aras ndan seçmek zorundad r. 

(7) Doktora programlar  yurt içi/yurt d  mü terek/bütünle ik veya ortak doktora programlar eklinde de 
düzenlenebilir. Bu programlar n uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yüksekö retim Kurulunca 
belirlenir. 

Süre 
MADDE 45 – (1) Doktora program nda yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ö renciler için, minimum 

renim süresi 6 yar l, normal ö renim süresi 8 yar l, azami ö renim süresi ise 12 yar ld r. Lisans derecesiyle 
kabul edilenler için minimum ö renim süresi 8 yar l, normal ö renim süresi 10 yar l, azami ö renim süresi ise 14 
yar ld r Normal ö renim süresi içerisinde ba ar  olamayan ö rencilerden katk  pay /ö renim ücreti al r. Azami 

renim süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ö renci ilgili dönem için öngörülen katk  pay  veya 
renim ücretini ödemek ko uluyla ö renimine devam etmek için kay t yapt rabilir. Bu durumda ders ve s navlara 

kat lma ile tez haz rlama hariç, ö rencilere tan nan di er haklardan yararland lmaks n ö rencilik statüleri devam 
eder. 

(2) Tez çal mas na ba lad  tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 18 ay, Lisans derecesi 
ile kabul edilenler 24 ay geçmeden tezini enstitü müdürlü üne sunamaz. 

(3) Kredili derslerini ba ar yla bitiren, yeterlik s nav nda ba ar  bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez 
çal mas  alt  y l sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi  olan ö renci için dokuz y l sonuna kadar tamamlayamad  
için tez s nav na giremeyen bir ö renciye tezini jüri önünde savunmas  için her seferinde en az alt  ay olmak üzere 
yeni süreler verilir. 

(4) Doktora program  dört y l içerisinde tamamlamayan ö rencilerden ö renci katk  pay  al r. Bu süre 



içinde kredili derslerini ba ar yla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çal mas  tamamlayamayanlar, 2547 
say  Kanunun 46 nc  maddesinde belirtilen ko ullara göre ilgili döneme ait ö renci katk  pay  veya ö renim 
ücretlerini ödemek art  ile ö renimlerine devam etmek için kay t yapt rabilir. Bu durumda, ders ve s navlara kat lma 
ile tez haz rlama hariç, ö rencilere tan nan di er haklardan yararland lmaks n ö rencilik statüleri devam eder. 

(5) Lisans derecesi ile doktora program na ba vurmu  olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri di er 
artlar  yerine getirmi  olmalar  kayd yla doktora tezinde ba ar  olamayan ö rencilerin talepleri halinde kendilerine 

tezsiz yüksek lisans diplomas  verilir. 
Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik s nav  
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik s nav , ö rencinin temel konular ve doktora çal mas yla ilgili konularda 

derinli ine bilgiye sahip olup olmad n s nanmas  amac yla yap r. 
(2) Kredili dersleri ba ar yla tamamlayan ö renci doktora/sanatta yeterlik s nav na al r. 
(3) Yeterlik s navlar  her yar lda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen aylarda y lda iki kez 

yap r. 
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen ö renci yeterlik s nav na en erken derslerinin bitimini takip eden 

yar l sonu, en geç dördüncü yar n sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmi  olan ö renci en erken derslerinin 
bitimini takip eden yar l sonu ve alt nc  yar n sonuna kadar yeterlik s nav na girer. Belirtilen süreler sonunda 
yeterlik s nav na mazeretsiz olarak girmeyen ö renci, izleyen ilk yeterlik s nav döneminde yeterlik s nav na al r. 

(5) Doktora yeterlik s navlar  ilgili anabilim dal  kurulunun görü ü al narak anabilim dal  ba kanl nca 
önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan be  ki ilik doktora yeterlik komitesi taraf ndan 
düzenlenir ve yürütülür. 

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite ba kan  olarak seçer. Ba kan, komitenin düzenli 
çal mas ndan, s navlar n zaman nda yap lmas ndan sorumludur. Komite, farkl  alanlardaki s navlar  haz rlamak, 
uygulamak ve de erlendirmek amac yla, üç veya be  ki ilik s nav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri ba ka bir anabilim dal  
veya ba ka bir üniversitenin ilgili anabilim dal ndan da seçilebilir. 

(7) Doktora yeterlik s nav , ö rencinin ilgili bilim alan ndaki yetene ini ve ara rmaya olan e ilimini 
belirleyecek yaz  ve sözlü s navlardan olu ur. S nav n tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana 
bilim dal nda ilan edilir. Yeterlik s nav n sözlü k sm  herkese aç k olup, ö renciye yaln z jüri üyeleri soru sorabilir. 
Jüri, sözlü s nav sonucunu, bir rapor halinde yaz  s nav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi 

 günü sunar. Komite; ö rencinin yaz  ve sözlü s navlardaki ba ar  durumunu birlikte de erlendirerek, ba ar  veya 
ba ar z oldu una salt ço unlukla karar verir. Ö rencinin ba ar  say labilmesi için; yaz  ve sözlü s navlar n her 
birinden 100 üzerinden en az 70 puan almas  ve bu notlar n aritmetik ortalamas n da 100 üzerinden en az 75 olmas  
gerekir. S nav evrak  ve komite karar , ana bilim dal  ba kanl  arac  ile en geç üç gün içinde enstitüye bir 
tutanakla bildirilir. 

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik s nav  ba aran bir ö rencinin, ders yükünü tamamlam  olsa bile, 
toplam kredi miktar n 1/3’ünü geçmemek art yla fazladan ders/dersler almas  isteyebilir. 

(9) ki defa yeterlik s nav nda ba ar z olan ö renci, almam  oldu u derslerden ba layarak doktora yeterlik 
komitesinin önerece i en az üç ders daha almak zorundad r. 

(10) Üst üste 3 yar l Tez zleme Komitesi (T K) taraf ndan tez çal mas nda ba ar z bulunan ö renciler, 
K karar  ile ilave 30 AKTS ders al p ba armas  ve yeterlilik s nav ndan yeniden ba ar  olmas  istenebilir. 

Tez izleme komitesi 
MADDE 47 – (1) Yeterlik s nav ndan ba ar  bulunan ö renci için tez konusu belirlendikten sonra 

dan man n görü ü, ilgili anabilim dal  kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onay yla tez izleme komitesi 
olu turulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç ö retim üyesinden olu ur. Komitede tez dan man  yan nda ilgili enstitü 
anabilim/anasanat dal  içinden ve farkl  bir üniversiteden olmamak kayd yla ilgili anabilim/anasanat dal  d ndan birer 
üye olmak üzere toplam üç üye yer al r. kinci tez dan man n olmas  durumunda ikinci tez dan man  komite 
toplant lar na kat labilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler 
aras  nitelikteki tez çal malar nda ilgili disiplinin ö retim üyelerine öncelik verilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmas ndan sonraki dönemlerde dan man n görü ü, ilgili anabilim dal  
ba kanl n gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile komite üyeliklerinde de iklik 
yap labilir. 

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunmas  
MADDE 48 – (1) Doktora tez çal mas  konusu, ö renci ve dan man  taraf ndan önerilir. 
(2) Doktora yeterlik s nav  ba ar yla tamamlayan ö renci, en geç alt  ay içinde yapaca  ara rman n 

amac , yöntemini ve çal ma plan  kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. 
renci, tez önerisiyle ilgili yaz  bir raporu sözlü savunma s nav  tarihinden en az on be  gün önce komite üyelerine 

sunar, mazeretsiz olarak tez önerisi savunma s nav na girmeyen ö renci ba ar z olarak de erlendirilir. 



(3) Ö rencinin tez önerisi, komite taraf ndan ba ar  veya ba ar z olarak belirlenir. Bu karar, ilgili anabilim 
dal  ba kanl nca üç i  günü içinde enstitü müdürlü üne tutanakla bildirilir. 

(4) Tez önerisi reddedilen ö renci yeni bir dan man ve tez konusu seçme hakk na sahiptir. Böyle bir durumda 
yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen ö rencinin dan man  ve tez konusu 
anabilim dal  akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onay  ile de tirilir. Tez çal mas na ayn  
dan man ve tez izleme komitesi ile devam eden ö renci üç ay içinde; dan man, tez konusu ve tez izleme komitesi 
de en ö renci ise alt  ay içinde tekrar tez önerisi savunmas na al r. 

(5) Tez önerisi kabul edilen ö rencinin tez izleme komitesi ö renci tez çal mas  tamamlay ncaya kadar, 
ocak-haziran ve temmuz-aral k aylar  aras nda birer kere olmak üzere y lda iki kez toplan r. ki toplant  aras nda en az 
üç ay süre olur. Ö renci, toplant  tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yaz  bir rapor sunar ve bu raporu 
komite toplant nda sözlü olarak savunur. Bu raporda yap lan çal malar n özeti ve bir sonraki dönemde yap lacak 
çal ma plan  belirtilir. Ö rencinin çal malar  komite üyelerince ba ar  ya da ba ar z olarak belirlenir. Komite 
raporu, anabilim dal  ba kanl nca toplant  tarihini izleyen üç i  günü içinde enstitü müdürlü üne gönderilir. Süresi 
içerisinde tez çal mas  raporunu sunmayan ö rencinin durumu ba ar z olarak de erlendirilir. Dönemin tez çal ma 
raporu kay t yenileme ve ders seçme haftas na kadar enstitü müdürlü üne gönderilmemi  ise ö renci ba ar z olarak 
de erlendirilir. 

(6) Komite taraf ndan üst üste iki kez veya aral kl  olarak üç kez ba ar z bulunan ö renciye yeni bir 
dan man ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. 

Doktora tez savunma s nav jürisi ve doktora tezinin sonuçland lmas  
MADDE 49 – (1) Tezini teslim edecek ö renci içinde bulundu u yar l ile tez döneminde en az 3 yar l 

kay t yenilemi  olmas  gerekmektedir. Bu art  sa lamayan ö renciler tezlerini sunamazlar. 
(2) Doktora program ndaki bir ö renci, elde etti i sonuçlar  enstitü tez yaz m kurallar na uygun biçimde 

yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundad r. 
(3) Tez savunma s nav ndan önce, tezlerin enstitü tez yaz m kurallar na uygun olup olmad  dan man 

taraf ndan kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler yap ld ktan sonra tezler son haline getirilerek enstitüye teslim edilir. 
(4) Ö renci as l ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyas  ciltlenmemi ekilde enstitüye 

ula lmak üzere anabilim dal  ba kanl na teslim eder. 
(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlü ü taraf ndan jüri üyelerine gönderilir. 
(6) Doktora tezi s nav jürisi, tez dan man n görü ü, ilgili anabilim dal  ba kanl n önerisi ve enstitü 

yönetim kurulunun onay  ile belirlenir. Jüri, ö rencinin tez çal mas  izleme komitesinde bulunan üç ö retim üyesi, 
as l ve yedek üyelerden en az biri ba ka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ya da Yüksekö retim 
Kurulu taraf ndan tan nan yurt d  yüksekö retim kurumlar nda görev yapmakta olan doktoral  uzman olmak üzere 
be  as l ve iki yedek üyeden olu turulur. Zorunlu nedenlerle jüriye kat lamayacak üyeler gerekçelerini, savunma 

nav ndan önce anabilim/anasanat dal  ba kan  arac yla enstitü müdürlü üne bildirir. Gerekçesiz bir ekilde tez 
savunma s nav na kat lmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu taraf ndan uygun bulunmayan jüri üyesi ö retim 
üyelerine enstitü yönetim kurulu karar  ile bir y l süre ile yeni dan manl k ve lisansüstü ders verilmez. 

Doktora tezi savunma s nav  
MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma s nav ndan bir gün önce tezle ilgili ayr nt  ki isel de erlendirme 

raporlar  haz rlayarak ö rencinin dosyas na konulmak üzere enstitüye teslim eder ve toplanarak ö renciyi tez 
savunma s nav na al rlar. Ö renci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundad r. Tez savunma s nav , tez 
çal mas n seminer eklinde sunulmas  ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu ur. Tez savunma s nav n yeri, 
tarihi ve saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dal nda ilan edilir. 

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildi i tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde 
toplanarak ö renciyi tez savunma s nav na al r. Savunma s nav , tezin sunulmas  ve bunu izleyen soru-cevap 
bölümünden olu ur. Savunma s nav  aday n çal mas yla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü 
de erlendirmeyi amaçlar; enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir karar  bulunmad kça, izleyicilere aç k 
olarak yap lan bu s nav n yeri ve tarihi en az üç gün önceden anabilim dal  ba kanl nca ilan edilir. S nav en az 60, en 
çok 120 dakika sürelidir. 

(3) Doktora tez savunma s nav na mazereti nedeniyle kat lamayan as l üyeler yerine, ilgili anabilim dal  
ba kanl nca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplant lar  eksik üyeli yap lamaz. lan edilen günde yap lamayan tez 

nav  tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dal  en geç on be  gün içinde ikinci bir tez s nav günü 
belirler. kinci kez toplanamayan jüriler konusunda yap lacak i leme enstitü yönetim kurulu karar verir. 

(4) Tez s nav n tamamlanmas ndan sonra, jüri, izleyicilere kapal  olarak tez hakk nda salt ço unlukla kabul, 
ret veya düzeltme karar  verir. Bu karar, anabilim dal  ba kanl nca tez s nav  izleyen üç i  günü içinde, enstitüye 
tutanakla bildirilir. 

(5) Tezi kabul edilen ö renci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmi  tezini istenilen say da 
ciltlenmi  olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen 



rencinin mezuniyet i lemleri yap lmaz. 
(6) Teziyle ilgili düzeltme karar  verilen ö renciye en çok alt  ay ek süre verilir. Bu süre içinde, ö renci gerekli 

düzeltmeleri yaparak anabilim dal  ba kanl nca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini ayn  jüri önünde yeniden 
savunur. 

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonras  savunmada reddedilen ö rencinin tez dan man  ve/veya tez konusu 
de tirilir ve yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Azami ö renim süresini dolduran ö renciler ilgili dönem için 
öngörülen katk  pay  veya ö renim ücretini ödemek ko uluyla ö renimlerine devam etmek için kay t yapt rabilir. Ders 
ve s navlara kat lma ile tez haz rlama hariç, ö rencilere tan nan di er haklardan yararland lmaks n ö rencilik 
statüleri devam eder. 

(8) Tezini teslim edecek ö rencilerin tezini teslim etmeden önce tez döneminde en az üç yar l kayd  
yenilemi  olmas  gerekmektedir. Bu art  sa lamayan ö renciler tezlerini sunamazlar. 

(9) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile doktora program na ba vurmu  olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve 
benzeri di er artlar  yerine getirmi  olmalar  kayd yla doktora tez savunma s nav nda ba ar  olamayan ö rencilerin 
talepleri halinde kendilerine ilgili anabilim dal /bilimdal /anasanat dal nda tezsiz yüksek lisans program  var ise tezsiz 
yüksek lisans diplomas  verilir. 

(10) Belirlenen tarihte tez savunma s navlar na girmeyen ö rencinin durumu ba ar z olarak de erlendirilir. 
Doktora diplomas  
MADDE 51 – (1) Tez s nav nda ba ar  olmak ve di er ko ullar  da sa lamak kayd yla, doktora tezinin 

istenilen say da ciltlenmi  kopyas , iki adet CD kayd , Yüksekö retim Kurulu Ba kanl  Ulusal Tez Merkezince 
istenen evrak ve dokümanlar  tez s nav na giri  tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi ekil 
yönünden uygun bulunan ö renci, doktora diplomas  almaya hak kazan r. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi 
halinde mezuniyet i lemleri yap lmaz. 

(2) Doktora diplomas  üzerinde, ö rencinin izlemi  oldu u program n onaylanm  ad  bulunur. lgili anabilim 
dal nda program veya bilim dal n bulunmas  halinde, ad  anabilim dal n sonunda parantez içinde belirtilebilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Sanatta Yeterlik Program na li kin Esaslar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çal mas ; üstün uygulama ve yarat k gerektiren sanat pratikleri (sanatta 

yeterlik eseri çal mas n sunuldu u sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamal  çal malar) ile bu çal malar  
belgeleyen ve aç klayan ilgili enstitünün yaz m kurallar na uygun olarak yaz lm  tez/sanatta yeterlik çal mas  
raporundan olu ur. Tez çal mas nda ö rencilerin sanat alan ndaki kuramsal bilgilerini geli tirecekleri sanat 
projelerine ve program n amaçlar na uygun, özgün/yarat  biçimde uygulamaya aktarmalar  beklenir. 

(2) Sanatta yeterlik program  ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu Yönetmeli in doktoraya 
ili kin hükümleri uygulan r. 

(3) Sanatta yeterlik program na lisans derecesiyle kabul edilen ö renciler, almalar  gereken en az on be  dersin 
en çok yedi tanesini yüksek lisans program  için aç lan dersler aras ndan seçebilirler. 

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dal  ba kanl n önerisi ve enstitü yönetim kurulu onay  ile di er 
yüksekö retim kurumlar nda verilmekte olan derslerden de seçilebilir. 

Sanatta yeterlik çal mas n s nav jürisi ve tezin sonuçlanmas  
MADDE 53 – (1) Tez haz rlayan ö renci elde etti i sonuçlar , sergi veya proje haz rlayan ö renci ise 

çal mas  aç klayan ve belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için haz rlanan ve Senato taraf ndan kabul edilen, 
tez/eser metni haz rlama esaslar na uygun biçimde yazmak ve ayr ca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde 
sözlü olarak savunmak zorundad r. 

(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildi i tarihten itibaren en geç bir ay içinde 
toplanarak ö renciyi s nava al r. S nav, sanatta yeterlik çal mas n sunulmas  ve bunu izleyen soru-cevap 
bölümünden olu ur. 

(3) S nav n tamamlanmas ndan sonra jüri, dinleyicilere kapal  olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, 
temsil hakk nda salt ço unlukla kabul, ret veya düzeltme karar  verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dal  
ba kanl nca s nav  izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

Sanatta yeterlik diplomas  
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çal mas nda ba ar  olan ö renciye, di er ko ullar  da sa lamak kayd yla 

sanat dal n özelli ine göre alan  belirleyen bir diploma verilir. 
ONUNCU BÖLÜM 

Mezuniyet ve Diplomaya li kin Esaslar 
Mezuniyet ve diploma 
MADDE 55 – (1) Herhangi bir lisansüstü program  ba ar yla tamamlayan ö rencinin bu Yönetmeli in bütün 

gereklerini ve di er ko ullar  da sa lamas  kayd yla, mezun olabilmesi için; 



a) lgili anabilim/anasanat dal  ba kanl nca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora savunma s nav  jüri 
raporlar  ve tutanaklar n, 

b) Enstitü tez yaz m kurallar na uygun olarak haz rlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin 
bas lm  ve ciltlenmi  istenilen say daki kopyas n, 

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çal mas n elektronik ortamda kaydedilmi  kopyas n, 
ç) Yüksekö retim Kurulunca istenen belgelerin 
enstitü müdürlü üne eksiksiz teslim edilmi  olmas  gerekir. 
(2) lgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlü üne ula ktan sonra ö rencinin dosyas  enstitü yönetim 

kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün ko ullar  eksiksiz yerine getiren ö rencinin mezuniyetine karar verilir. 
Mezuniyetine karar verilen; 

a) Tezli yüksek lisans ö rencilerine, tezli yüksek lisans, 
b) Tezsiz yüksek lisans ö rencilerine, tezsiz yüksek lisans, 
c) Doktora ö rencilerine, doktora, 
ç) Sanatta yeterlik ö rencilerine, sanatta yeterlik 
diplomas  verilir. 
(3) Diploma üzerinde ö rencinin izlemi  oldu u ilgili anabilim/anasanat dal ndaki program n onaylanm  ad  

bulunur. Ayr ca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dal ndaki bilim/sanat dal n ad  da yer al r. 
ONB NC  BÖLÜM 

Mazeretler ve zinlere li kin Esaslar 
Mazeretler ve izinler 
MADDE 56 – (1) Lisansüstü ö rencilerine dan man n ve anabilim/anasanat dal  ba kanl n uygun görü ü 

al nmak suretiyle enstitü yönetim kurulu karar yla en fazla iki yar l süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yar ldan az 
olamaz. zinler ö retim süresine say lmaz. 

(2) zin döneminde ö renci derslere devam edemez ve s navlara giremez. 
(3) zni sona eren ö renciler, enstitüye yaz  olarak ba vurmak ko uluyla izin süreleri sonunda ve normal 

kay t döneminde kay tlar  yapt rmak suretiyle ö renimlerine kald klar  yerden devam ederler. Kay t yeniletmeyen 
rencilerin yeniden ders kayd  yapt rmamalar  halinde geçen süreler ö renim sürelerine say r. zinli olan ö renciler 
renci haklar ndan yararlanamaz. 

Mazeret ve izin gerekçeleri 
MADDE 57 – (1) Her türlü hakl  ve geçerli mazereti nedeni ile izin talep eden ö renciye anabilim/anasanat 

dal  ba kanl n uygun görü ü enstitü yönetim kurulu karar  ile bir y l süre ile izin verilebilir. 
Kay t silme 
MADDE 58 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Yüksekö retim Kurumlar  

renci Disiplin Yönetmeli inin 10 uncu maddesi ile di er mevzuat hükümlerine göre yüksekö retim kurumlar ndan 
karma cezas  alm  olanlar n, sa k sorunlar  nedeniyle ö renime devam edemeyece i raporla belirlenenlerin ve 

kendi iste i ile kayd  alanlar n enstitü ile ili ikleri kesilir. 
Tebligat 
MADDE 59 – (1) Ö rencilere yap lacak her türlü tebligat; enstitüye kay t yapt rken bildirdikleri adrese 

yaz  olarak veya tebli  evrak  enstitüde ilan edilmek suretiyle yap r. Yanl  veya eksik adres bildiren veya adres 
de ikli ini enstitüye bildirmeyen ö rencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yap lmas  halinde kendilerine 
tebligat yap lm  kabul edilir. 

Disiplin i leri 
MADDE 60 – (1) Lisansüstü ö rencilerinin disiplin yönünden i  ve i lemleri hakk nda, Yüksekö retim 

Kurumlar  Ö renci Disiplin Yönetmeli i hükümleri uygulan r. 
ON NC  BÖLÜM 

Çe itli ve Son Hükümler 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararlar , Yüksekö retim Kurulu 

kararlar  ve Üniversiteleraras  Kurul taraf ndan al nan kararlar uygulan r. 
Yürürlükten kald lan yönetmelik 
MADDE 62 – (1) 21/1/2008 tarihli ve 26763 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Erciyes Üniversitesi 

Lisansüstü E itim ve Ö retim Yönetmeli i yürürlükten kald lm r. 
Muafiyet 
GEÇ  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in 12 nci maddesinin ikinci f kras n (b) bendi hükümleri 6/2/2013 

tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlar na kay tl  olan ö renciler hakk nda uygulanmaz. 
(2) 2013-2014 e itim ö retim y ndan önce lisansüstü programlara kay tl  ö renciler hakk nda bu 

Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz. 



Yürürlük 
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yay  tarihinde yürürlü e girer. 
Yürütme 
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 

 


