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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ*

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ASD: Enstitü Ana Sanat Dalını,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde yol göstermek üzere Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından atanan öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,
e) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,
f) EK: Enstitü Kurulunu,
g) ENSBİS: Enstitü Bilgi Sistemini,
ğ) Enstitü: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri veya Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamını ya da AKTS’ye göre belirlenen krediyi,
j) Müdür: Enstitü Müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğretimde kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
n) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Seminer: İlgili enstitülerin yetkili organlarınca belirlenen biçime ve sunuma uygun çalışmayı,
ö) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,
r) TİK: Tez İzleme Komitesini,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
u) ÜYK: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş öğrenci kontenjanları, anabilim dalları

tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da görüşülerek karara bağlanmak üzere
Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen
belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilir. İstenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına
dayanarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme
konulmaz.
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Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Yurt içi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya

yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
b) ALES’den fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı

puan türünde en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gereklidir. Tıp fakültesi mezunları
ALES yerine TUS puanı ile başvurabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik tıp bilimlerine
başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı almaları gerekmektedir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca
adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır:
a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.
ç) Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, ÜDS

veya KPDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık
sınıfından muaf olmak için en az 70 puan aldıklarını gösteren belge.

d) Başvuru formu.
(3) Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES veya TUS

puanının %50’si, lisans diploma notunun %20’si ve mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın
başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.
Mülakat, anabilim dalınca önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından,
ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi programın özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek
sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri veya bir kaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar
değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşitliği hâlinde mülakat
değerlendirmesi notu dikkate alınır. Sonuçlar mülakat değerlendirmesi bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar enstitü
müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adayların zamanında kayıt yaptırmaması
durumunda, ilgili anabilim dalının isteğine bağlı olarak EYK’ca kayıt süresini izleyen iki iş günü içerisinde sıralama göz
önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca öğrenci alınabilir.

(4) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için:
a) Adayların bir lisans veya ABD/ASD başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK’ca onaylanan bir programdan yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen

fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

c) ALES’den fen bilimleri ve sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı, sosyal bilimler için sözel veya eşit ağırlıklı
en az 55 puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla, en az 70
puan almış olmaları,

ç) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp veya klinik tıp puanı ya da eşdeğeri bir sınavdan bunlara denk puan
almış olmaları,

d) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst puan ilgili enstitülerin kararlarında
belirtilmek kaydıyla, lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan, tezli yüksek lisans mezunlarının en az 75
puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,

e) Adayların ÜDS/KPDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil
sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları

gerekir.
(5) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğitimine en fazla bir yarıyıl ara

vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunlarından ALES belgesi istenmez.

(6) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurularda adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
a) Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesi.
ç) ÜDS, KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
d) Başvuru formu.
(7) Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam not üzerinden

en az 60 not ortalamasına ve TUS’dan en az 50 temel tıp veya klinik tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55
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puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 veya eşdeğeri bir
sınavdan buna denk puana sahip olmaları gerekir.

(8) Temel tıp veya klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
a) Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması veya üniversite tarafından onaylı örneği.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü.
c) Temel tıp veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.
ç) ÜDS/KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi.
d) Başvuru formu.
(9) Doktora veya sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES veya TUS temel tıp/klinik tıp

puanının %50’si, lisans diploması ile başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda
yüksek lisans notunun %20’si ile mülakat değerlendirmesinin %30’u toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi
için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70, ALES yerine TUS puanı ile başvuran
adaylar için ise en az 60 olması gerekir. Mülakat; ABD’ce önerilen dört öğretim üyesi arasından EYK’nın seçtiği üç öğretim
üyesinden oluşan jüri tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılır. Mülakat değerlendirmesi; programın özelliğine göre yazılı,
sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzeri uygulamaların bir veya bir kaçının bileşimi şeklinde
yapılabilir. Mülakata girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.
Notların eşitliği hâlinde mülakat notu dikkate alınır. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna
kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir.

(10) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında oturan Türk vatandaşı
öğrencilerin başvuruları; Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, ABD veya ASD başkanlığının
görüşü alınarak, EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre kabul edilebilir.

(11) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamaları, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin konularda Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara
uyulur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara göre kabul

edilen ancak lisans ve/veya yüksek lisans öğretimine başvurduğu yüksek lisans veya doktora veya sanatta yeterlik
programından farklı ABD veya ASD’de yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması gereken ders yükünden sayılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı,
kayıt silme ve diğer konularda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre azami bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.
Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilemez.

(5) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayanlar başarısız oldukları dersleri tekrar
alırlar. Bilimsel hazırlık programının başarısızlık nedeniyle iki yarıyılı aşması durumunda geçen süre, lisansüstü eğitim
süresine dahil edilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi bir aday, belirli konuda bilgisini arttırmak amacı ile

ABD veya ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel
öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için açılmış olan lisansüstü derslere devam edebilir; ancak öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. ABD veya ASD başkanlığı, mezuniyet veya durum belgesi ekli bir dilekçe ile başvuran ve talebi
uygun bulunan adayın özel öğrenci olarak kabulünü ders kayıtları sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Derslere devam ve
başarı durumu ile ilgili olarak enstitü öğrencilerine uygulanan kurallar, özel öğrenciler için de geçerlidir. Başarılı oldukları
takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ve ücretleri ile ilgili
konular EYK’ca karara bağlanır. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok dokuz kredilik ders alabilirler.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD veya ASD’de veya Üniversite dışındaki yükseköğretim

kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin
lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yatay geçişler; ABD veya ASD başkanlığının teklifi EYK’nın
kararı ile belirlenir. Yatay geçiş için öğrencinin; ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği programda devam
ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzerinden yüksek lisans için en
az 70, doktora için en az 75 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD veya
ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.
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Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 10 – (1) Başarılı kabul edilen adaylar EYK tarafından belirlenen süre içinde diplomanın aslı veya Üniversite

tarafından onaylı örneği ve istenen diğer belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin
kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına
dayanarak işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan
öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen belgelerin
(diploma dahil) tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci; akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için alacağı ve danışmanın da uygun

göreceği dersleri, ders alma formuna işleyerek kaydını yenilemek zorundadır. Alınacak dersler anabilim dalı kurulunun
önerisi EYK’nın onayı ile diğer üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından da seçilebilir. Belirtilen sürede kaydını
yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre bu Yönetmelikte
lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır. Her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmadan lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayanlar, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama dışında öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(2) Zamanında kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenileme süresini izleyen beş iş günü içinde mazeretini belgeleyerek
enstitüye başvurur, mazereti EYK’ca uygun görülen öğrenci, enstitü tarafından belirlenecek tarihlerde kaydını yeniler. Bu
sürede de kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretim ve Sınavlar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Eğitim öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve yaz okulu

sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine,
laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Lisansüstü dersler, uygulamalar ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde Avrupa Kredi Transfer
Sistemi-AKTS gibi kredilendirme sistemleri EYK tarafından uygulanır.

(3) Sınavlarda tam not 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav
sonuçları Akademik Takvimde belirtilen sınav dönemi bitim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ENSBİS’e girişi
yapılır ve ABD veya ASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirilir. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl ve yaz
okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de
yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notunun, yüksek lisans için en az 70 puan, doktora için en az 75 puan olması gerekir.

(4) Yapılan sınav değerlendirmelerinde aşağıdaki tablo dikkate alınır:

YÜKSEK LİSANS
100 Puan Çift Harf 4’lük Puan Değerlendirme
90-100 AA 4.00 Pekiyi
85-89 BA 3.50 Pekiyi
80-84 BB 3.00 İyi
75-79 CB 2.50 İyi
70-74 CC 2.00 Orta
0-69 FF 0.00 Başarısız
DOKTORA
100 Puan Çift Harf 4’lük Puan Değerlendirme
90-100 AA 4.00 Pekiyi
85-89 BA 3.50 Pekiyi
80-84 BB 3.00 İyi
75-79 CB 2.50 İyi
0-74 FF 0.00 Başarısız

Başarı değerlendirilirken devamsızlık, seminer, tez çalışması ve kredisiz dersler ile ilgili olarak aşağıdaki semboller
kullanılır:

S- Başarılı: Kredisiz ders, seminer ve çalışmalar için başarılı olanlara verilir.
U- Başarısız: Kredisiz derslerden, seminer ve çalışmalardan başarısız olanlara verilir.
P- Gelişmekte Olan: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
EX- Muaf: ADÜ dışındaki üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler için ve ilgili EADB tarafından muaf

tutulan dersler için verilir.
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NI- Not ortalamasına katılmayan: Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan “Not ortalamasına
katılmamak koşuluyla” aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte not
belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma
işlemlerinde kullanılmaz.

NA- Devamsızlık nedeniyle başarısız: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getiremedikleri için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu
işlemi görür.

Notlarda maddi hata
MADDE 13 – (1) Enstitülerce açıklanan ara sınav, yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavı notlarına ilişkin herhangi bir maddi

hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi; ilgili öğretim elemanının, öğrencinin sınav sonucunun ilan edildiği tarihten
itibaren bir hafta içinde yapacağı yazılı talebine dayalı başvurusu ve bağlı olduğu ABD veya ASD başkanlığının önerisi
üzerine verilecek EYK kararı uyarınca yapılır. Yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi
hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalaması
MADDE 14 – (1) Genel not ortalaması öğrencinin lisansüstü programında almış olduğu derslerin tümü dikkate

alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Ders saydırma
MADDE 15 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve

buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD veya
ASD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir. Bir öğrencinin iki yılı geçirmemek koşulu ile daha önce başardığı ve saydırmak
istediği lisansüstü derslerin kredi toplamı, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programının gerektirdiği toplam kredi
miktarının yarısını geçemez.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler doktora veya
sanatta yeterlik programına sayılmaz.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir süre için yurt dışındaki
üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların
öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ABD kurul ve ilgili EYK
kararları ile değerlendirilir. Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin; her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları
sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt, yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci
belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda yine ikili anlaşma ve ilkeler
kapsamındaki hükümler uygulanır. Benzer şekilde, yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen
öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişki ilkeleri ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 16 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ve ilişik kesme belgesi

ile enstitü müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade
edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma
MADDE 17 – (1) Kayıt dondurma işlemleri 30/7/2001 tarihli ve 24478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre, ABD veya
ASD’nın önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 18 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersi öncelikle tekrarlamak zorundadır. Tekrarlanmış olan dersin AKTS ve

ulusal kredisi ilgili yarıyılın toplam kredisi içinde değerlendirilmez. Ayrıca, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla
başarılı olduğu dersleri de tekrarlayabilir. Tekrarlanacak dersle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde ABD veya ASD
başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne yapılır. Tekrarlanacak dersin açılamaması durumunda ABD veya ASD’nın
gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile ilgili dersin yerine başka bir ders alınabilir.

Yaz okulu açılması
MADDE 19 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi
MADDE 20 – (1) Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi

enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili EK’nın önerisi ve Senato’nun onayı ile kabul edilen yönergede belirlenir.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları

sağlamak kaydıyla öğrencinin başvurusu, ABD veya ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile yapılır.
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Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi

değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Ders yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az yirmi bir kredilik en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık

alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencilerinin enstitü ortak seçmeli derslerinden alacağı dersler yüksek
lisans kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında
alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ABD veya ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapılabilir.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç, asgari dört yarıyıl,

azami altı yarıyıldır.
(2) Tez süresince uzmanlık alan dersinden üç kez başarısız olan veya iki dönem kaydını yenilemeyen öğrenciler için

ABD veya ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılır. Bu durumda ABD veya ASD Kurulunun
önerisi ve EYK kararı ile tez danışman değişikliği de yapılabilir.

Danışman
MADDE 24 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması ve buna yönelik uzmanlık alan

dersi, seminer dersi ve kayıt işlemleri, ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından
yürütülür.

(2) Danışman, öncelikle ABD veya ASD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD veya ASD Kurulunun teklifi,
EYK’nın kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Ancak, danışman ABD veya ASD Kurulunun
gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. Tez
çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı;
danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararına göre atanır. Danışman yüksek lisans programında açılması
kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu
görevi ABD veya ASD başkanı yürütür. Danışman değişikliği, uzun süreli hastalık, ölüm, unvan değişikliği gibi zorunlu haller
dışında, ABD veya ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir. Danışman, tez önerisinin EYK’ca
kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır ve danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve
görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Tez
savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez önerisi, öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı yarıyılı
takiben en geç üç ay içerisinde danışmanın teklifi ve ABD/ASD Kurulunun önerisi ile EYK’da karara bağlanır. Tez konusu,
etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ya sunulur. Bu sürede tez önerisi enstitüye
bildirilmeyen öğrencinin danışmanı, ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile değiştirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan bir öğrenci

hazırladığı tezi ilgili enstitünün yetkili kurullarınca belirlenen esaslara uygun biçimde yazıp, dört kopyasını ABD veya ASD
başkanlığınca önerilen tez savunma tarihinden bir ay önce ABD veya ASD başkanlığına teslim eder. ABD veya ASD
başkanlığınca enstitüye teslim edilen tezini öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi tek danışmanlılarda üç asil iki yedek, iki danışmanlılarda beş asil iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Jüri üyeleri biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir ABD veya ASD’ndan
veya başka bir üniversitedeki ilgili ABD veya ASD’ndan olmak üzere ilgili ABD veya ASD kurulu tarafından önerilen tek
danışmanlarda beş, iki danışmanlarda yedi öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenir.

(3) Jüri üyesi tezin kendisine teslim edilmesinden sonra tez değerlendirme raporunu hazırlar. Tez jürisi, tez
kendilerine teslim edildikten en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Tez savunmasının yeri ve
tarihi ABD veya ASD başkanlığının önerisi EYK kararı ile belirlenir. Jüri bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap
kısımlarından oluşur. Tez savunması süresi en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Bu karar ABD veya ASD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrenci için en geç altı
ay içinde ABD veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumdaki öğrenci için ABD
veya ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışman değişikliği de yapılabilir. Öğrenci, başarısız olduğu tezle ilgili tüm
haklarından feragat etmiş olur.



2012–2013  Eğitim-Öğretim Rehberi
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

33

Yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin

orijinal, ciltlenmiş sekiz kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş dört adet CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK
tarafından karar verilir. EYK tarafından yazım kurallarına uymayan tez, öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için bir aya
kadar ek süre tanınır. Bu süre yeni bir yarıyılı kapsıyorsa öğrenci o yarıyıl için katkı payını ödemek zorundadır.

(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ve ABD veya
ASD’ndaki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan yüksek lisans
diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve

mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt
yaptıramaz.

Ders yükü
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı en az otuz kredilik ve en az on ders, dönem projesi ve yeterlik

sınavından oluşur. Yüksek lisans öğrencilerinin enstitü ortak seçmeli derslerinden alacağı dersler yüksek lisans kredisine ve
not ortalamasına dahil edilmez. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans
derslerinden seçilebilir. Danışmanın önerisi ve EYK kararıyla diğer üniversitelerden de dersler alabilir.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
Danışman atanması
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ABD veya ASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı

ile ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim
görevlisi birinci yarıyılın başında belirlenir.

Diploma
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye Üniversitelerarası Kurul tarafından

belirlenen ve ABD veya ASD’deki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını
taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin

bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 33 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem

geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Ders yükü
MADDE 34 – (1) Doktora programı yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için yirmi dört krediden az olmamak

koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından;
lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, yeterlik sınavı,
tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması
kredisizdir, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca doktora öğrencilerinin aldıkları enstitü ortak seçmeli
derslerinin kredileri doktora kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez.

(2) Doktora dersleri ilgili danışmanın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden veya daha önce alınmamış olmak koşulu ile en çok üç ders yüksek lisans programından seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yükü ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Yurt içi

yükseköğretim kurumlarıyla oluşturulacak programlar hakkında 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik esasları uygulanır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla oluşturulacak
programlar hakkında 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının
Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
esasları uygulanır.
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Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl,

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır.
Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması ve buna yönelik uzmanlık alan

dersi, seminer dersi ve kayıt işlemleri, ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.
(2) Danışman, ABD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt tarihinden

itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Ancak yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri en az iki yıl bu kadroda çalışmış
olmalıdır. Tez çalışmasının birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, farklı bir ABD veya diğer yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyelerinden ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD Kurulunun önerisi
ve EYK kararına göre atanır.

(3) Danışman, tez önerisinin EYK’ca kabulünden itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve
idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine

bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini ve seminer derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci altı ay içerisinde
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir. Yeterlik sınavı DYK’nın
ve EYK’nın onayı ile yapılır.

(2) Yeterlik sınavları ABD kurulunca önerilen ve EYK tarafından atanan sürekli görev yapan beş kişilik DYK
tarafından düzenlenir ve yürütülür. DYK oluşturulmasında yeterli öğretim üyesi olmayan ana bilim dallarında yakın ana bilim
dallarından öğretim üyeleri de komiteye atanabilir. Bir öğretim üyesi birden fazla DYK’da yer alabilir. DYK; farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın da içinde bulunacağı en az biri, başka bir
yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri arasından olmak üzere üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurabilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. DYK, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ve başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, ABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(5) Doktora yeterlik komitesi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü

yarıyıldan sonra da fazladan en çok altı krediye kadar ders veya dersler almasını isteyebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili ABD kurulunun önerisi ve EYK’nın

kararı ile TİK oluşturulur.
(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’de danışmandan başka ilgili ABD içinden ve dışından birer üye yer alır.

İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.
(3) TİK kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla üyelerde değişiklikler

yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez

çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak
savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü
savunmanın tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD
başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili
etik kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ya sunulur.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere
yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci hazırladığı tezi ilgili enstitünün yetkili kurullarınca belirlenen

esaslara uygun biçimde yazıp altı kopyasını ABD veya ASD başkanlığınca önerilen tez savunma tarihinden bir ay önce ABD
başkanlığına teslim eder. ABD başkanlığınca enstitüye teslim edilen tezi, öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.
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(2) Doktora tez jürisi ilgili ABD Kurulu tarafından önerilen yedi öğretim üyesi arasından EYK kararı ile üçü öğrencinin
TİK’ de yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili ABD’den öğretim üyesi olmak üzere
beş asıl iki yedek üyenin atanması ile oluşturulur.

(3) Jüri üyesi, tez kendisine teslim edildikten sonra tez değerlendirme raporunu hazırlar. Tez jürisi, tez tesliminden
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır. Tez savunmasının yeri ve tarihi ABD’nin önerisi
ve EYK kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın yönetiminde savunmayı yürütür. Tez savunması, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması süresi en az 45 en çok 120
dakikadır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Bu karar, ABD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tez savunmasına girmeyen, tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrenci için yeni bir tez konusu
belirlenir. TİK yeniden oluşturularak tez önerisi savunmasına alınır. Öğrenci, başarısız olduğu tezle ilgili bütün haklarından
feragat etmiş olur.

Diploma
MADDE 41 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin

ciltlenmiş on kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş dört adet CD’sini tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK’ca karar verilir. Yazım
kurallarına uymayan tez öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için enstitü müdürlüğünce bir aya kadar ek süre tanınır.

(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye ABD’deki programın onaylanmış adının da yer aldığı,
Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne

sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
(2) Yükseköğretim Kurulunca açılması uygun bulunan sanatta yeterlik programlarına başvuru kabul edilir.
Ders yükü
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; en az yirmi dört, en çok otuz kredilik en az sekiz adet ders ve

uygulamaları, iki seminer, uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
Lisansüstü dersler ilgili ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on

yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl olmak üzere azami on iki yarıyıldır.
Danışman atanması
MADDE 45 – (1) ASD başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde

danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen bir öğretim görevlisini, öğrencinin
görüşünü de alarak kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi EYK kararı ile
kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinden dolayı gerekli hallerde, ikinci danışman da atanabilir.

(2) Danışman tez önerisinin EYK’ca kabulünden itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve
idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini,
sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili ASD kurulunun önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka
yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından seçilmiş beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini
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yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sınava girmeyen, sınavı reddedilen veya düzeltme
sınavında başarısız olan öğrenci yeni bir sanatta yeterlik çalışması sunar.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen

ve ABD veya ASD’deki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan sanatta
yeterlik diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerine Yönelik Programlar

Program türleri
MADDE 48 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen iki tür

program düzenlenebilir:
a) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı; İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri ve ilgili ana

bilim/ana sanat dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların
lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile
tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını
eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere, o alanın adını ana dal, eğitimi de yan dal olarak
belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir ana bilim dalı olarak
yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarıyıla eş değer bir süre içinde
mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması
verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı; Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış
öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla iki
yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans
ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin konularda;
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ağırlıklı not ortalaması
MADDE 49 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda

öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının kredi sayısına bölünmesi ile bulunur.
Disiplin
MADDE 50 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Telif ücreti
MADDE 51 – (1) Tezlerin enstitü tarafından kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde telif ücreti ödenmez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Enstitülerde, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer

almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü
Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulları
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce öğrenime başlamış olan öğrencilerin

kazanılmış hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

* ( Bu Yönetmelik 18 Nisan 2012 tarih ve (2012- 07) sayılı oturumda alınan II nolu Karar ile 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309
sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)


