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29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Ün�vers�tes�nden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİMÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

l�sansüstü eğ�t�möğret�m esaslarını düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2  –  (1) Bu Yönetmel�k,  l�sansüstü  eğ�t�möğret�m,  tezl�  ve  tezs�z  yüksek  l�sans,  doktora  ve  sanatta

yeterl�k  programları  �le  bunların  gerekt�rd�ğ�  eğ�t�m,  b�l�msel  araştırma  ve  uygulama  faal�yetler�ne  �l�şk�n  hükümler�
kapsar.

Dayanak
MADDE  3  –  (1)  Bu  Yönetmel�k,  4/11/1981  tar�hl�  ve  2547  sayılı  Yükseköğret�m  Kanununun  14  üncü

maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) ABD: Enst�tüAna B�l�m Dalını,
b) Akadem�k Takv�m: Eğ�t�m yılının başlama ve b�t�ş� �le sınav tar�hler� ve benzer� öneml� tar�hler� �çeren takv�m�,
c) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
ç) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
d) ASD: Enst�tüAna Sanat Dalını,
e) Danışman: Enst�tüde kayıtlı öğrenc�ye ders ve tez dönemler�nde yol göstermek üzere enst�tü yönet�m kurulu

tarafından atanan öğret�m üyes� veya öğret�m görevl�s�n�,
f) DUS: D�ş Hek�ml�ğ� Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
g) DYK: Doktora Yeterl�k Kom�tes�n�,
ğ) EK: Enst�tü Kurulunu,
h) Enst�tü: Adnan Menderes Ün�vers�tes� Fen B�l�mler�, Sağlık B�l�mler� ve Sosyal B�l�mler Enst�tüsünü,
ı) EYK: Enst�tü Yönet�m Kurulunu,
�) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
j)  İnt�hal:  Başkalarının  f�k�rler�n�,  metotlarını,  ver�ler�n�  veya  eserler�n�  b�l�msel  kurallara  uygun  b�ç�mde  atıf

yapmadan kısmen veya tamamen kend� eser� g�b� göstermey�,
k) Kred�: B�r ders�n haftalık teor�k ders saat�n�n tamamı �le haftalık uygulama veya laboratuvar saat�n�n yarısının

toplamını ya da AKTS’ye göre bel�rlenen kred�y�,
l) Müdür: Enst�tü Müdürünü,
m) OBİS: Öğrenc� B�lg� S�stem�n�,
n) Öğrenc�: L�sansüstü eğ�t�möğret�m yapmak üzere enst�tüye kayıtlı olan yüksek  l�sans, doktora veya sanatta

yeterl�k programı öğrenc�s�n�,
o) Öğret�m programı: Eğ�t�m  süres�nce  alınması ve başarılması  gereken  eğ�t�m  faal�yetler�n�n  tümünü  gösteren

planı,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
p) Rektör: Adnan Menderes Ün�vers�tes� Rektörünü,
r) Rektörlük: Adnan Menderes Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
s)  Sem�ner:  Yüksek  l�sans,  doktora  ve  sanatta  yeterl�k  eğ�t�m�n�n  amacına  yönel�k  olarak  hazırlanan  b�l�msel

çalışmayı,
ş) Senato: Adnan Menderes Ün�vers�tes� Senatosunu,
t) Tez: Yüksek l�sans tez�/sanat eser�, doktora tez�/sanatta yeterl�k eser�n�,
u) TİK: Tez İzleme Kom�tes�n�,
ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
v) Ün�vers�te: Adnan Menderes Ün�vers�tes�n�,
y) ÜYK: Adnan Menderes Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
z) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları har�ç, dönem �ç� sınavları ve resm� tat�ller dâh�l en az 15 hafta olarak

tanımlanan güz ve bahar dönem�n�,
aa) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
bb) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenc� Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların bel�rlenmes� ve �lanı
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MADDE  5  –  (1)  İlan  ed�lmes�  gereken  yüksek  l�sans,  doktora,  yatay  geç�ş,  yabancı  uyruklu  öğrenc�
kontenjanları ABD ve ASD’ler  tarafından bel�rlenerek  �lg�l� enst�tü müdürlükler�ne  tekl�f  ed�l�r. Bu kontenjanlar EK’te
görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından �lan ed�l�r. İlanda programların adları, son
başvuru  tar�h�, başvuru koşulları,  �stenen belgeler, var  �se d�ğer  açıklayıcı b�lg�ler yer  alır. Söz konusu  �lan her  yarıyıl
başında ver�l�r. İstenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Askerl�k durumu ve adl� s�c�l
kaydına  �l�şk�n  olarak  �se  adayın  yazılı  beyanına  dayanarak  �şlem yapılır. Başvuru  �ç�n  �stenen belgeler�  bel�rt�len  süre
�ç�nde eks�k veren adayların başvuruları �şleme konulmaz.

Öğrenc� kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek l�sans öğrenc� kabulüne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Yurt �ç� en az dört yıllık veya YÖK’çe eşdeğerl�ğ� kabul ed�len yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun

olmaları  gerek�r.  Ancak,  tezs�z  yüksek  l�sans  programları  har�ç,  aynı  anda  b�rden  fazla  l�sansüstü  programa  kayıt
yaptırılamaz ve devam ed�lemez.

b)  ALES’ten  başvurduğu  programın  �lan  metn�nde  bel�rt�len  puan  türünde  en  az  55  puan  veya  eşdeğer�  b�r
sınavdan buna denk puan almış olmaları gerek�r. Ancak güzel  sanatlar  fakülteler�n�n ve konservatuvarın enst�tülerdek�
ABD  ve  ASD  öğrenc�  kabulünde  ALES  puanı  aranmaz.  Tıp  fakültes�  mezunları  ALES  yer�ne  TUS  puanı  �le
başvurab�l�rler. Temel tıp b�l�mler�ne başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, kl�n�k tıp b�l�mler�ne başvuracak adayların
45 kl�n�k tıp puanı, �nsan sağlığı �le �lg�l� d�s�pl�nler arası programlara başvuracak adayların 45 temel tıp veya kl�n�k tıp
puanı almaları gerek�r. Tezs�z yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulünde, ALES puanı �stenmeyeb�l�r.

c) Yurt dışından alınmış  l�sans d�plomalarının denkl�kler� YÖK’çe onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar  �landa
yer alan d�ğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2)  Yüksek  l�sans  programına  başvuruda,  adayların  son  başvuru  tar�h�ne  kadar  sağlaması  gereken  belgeler
şunlardır:

a) L�sans d�plomasının aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ�,
b) L�sans not ortalaması ve not dökümü,
c) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belges�,
ç) Yabancı d�l şartı �steyen ABD/ASD’lerde, tezl� yüksek l�sans programına başvuracak adayların, YDS’den en

az 40 veya eşdeğer� b�r yabancı d�l sınavından buna denk b�r puan, başka ün�vers�telerle ortak olarak açılan programlarda
protokollerde  bel�rt�len  d�l  puanı,  eğ�t�m  d�l�  yabancı  d�l  olan  programlarda  hazırlık  sınıfından  muaf  olmak  �ç�n  bu
sınavlardan  en  az 70 puan veya Adnan Menderes Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu  tarafından  yapılacak  olan
yabancı d�l yeterl�k sınavından yüksek l�sans başvurusu �ç�n bu puanlara eşdeğer puan aldıklarını gösteren belge,

d) Başvuru formu.
(3) Tezl� yüksek l�sans programına başvuran adayların değerlend�r�lmes� ve programa yerleşt�r�lmes� ALES veya

TUS puanının %50’s�,  l�sans d�ploma notunun %20’s� ve mülakat/yazılı değerlend�rmes�n�n %30’u toplanarak EYK’ca
yapılır.

(4)  Tezs�z  yüksek  l�sans  programına  başvuran  adayların  değerlend�r�lmes�  ve  programa  yerleşt�r�lmes�;  l�sans
d�ploma  notunun  %50’s�,  mülakat  değerlend�r�lmes�n�n  %50’s�  toplanarak  EYK’ca  yapılır.  Tezs�z  yüksek  l�sans
programına  başvuran  adayların  değerlend�r�lmes�  ve  programa  yerleşt�r�lmes�nde  �lg�l�  ABD  Başkanlığının  �stemes�
hal�nde l�sans d�ploma notu esas alınarak en yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan oranında öğrenc� alımı
yapılır, başvuran adaylardan not sıralaması göz önünde bulundurularak %50 fazlası yedek öğrenc� alımı �ç�n sıralamaya
alınır.

(5) Tezl� yüksek l�sans programlarına başvuran adayların başarılı sayılab�lmes� �ç�n değerlend�r�lmelerden alınan
toplam  puanın  100  tam  not  üzer�nden  en  az  60  olması  gerek�r.  Mülakat,  ABD/ASD’ce  öner�len  dört  öğret�m  üyes�
arasından  EYK’nın  seçt�ğ�  üç  öğret�m  üyes�nden  oluşan  jür�  tarafından,  �lan  ed�len  tar�h  ve  yerde  yapılır.  Mülakat
değerlend�rmes�  programın  özell�ğ�ne  göre  yazılı,  sözlü,  kompoz�syon,  yetenek  sınavı,  ürün  dosyası  �ncelemes�  ve
benzer�nden  b�r�  veya  b�r  kaçının  b�leş�m�  şekl�nde  yapılab�l�r.  Mülakata  g�rmeyen  adaylar  değerlend�rmeye  alınmaz.
Sonuçlar yüksek  puandan düşük puana  doğru  sıralanır. Notların  eş�tl�ğ�  hâl�nde mülakat değerlend�rmes� notu d�kkate
alınır.

(6) Sonuçlar mülakat değerlend�rmes� b�t�ş�n� �zleyen �k�nc� �ş günü sonuna kadar enst�tü müdürlüğüne �let�l�r ve
EYK  kararından  sonra  �lan  ed�l�r.  Kayıt  hakkı  kazanan  adayların  zamanında  kayıt  yaptırmaması  durumunda,  �lg�l�
ABD’n�n �steğ�ne bağlı olarak EYK’ca kayıt süres�n� �zleyen �k� �ş günü �çer�s�nde sıralama göz önünde bulundurularak
kontenjan açığı sayısınca öğrenc� alınab�l�r.

(7) Doktora ve sanatta yeterl�k programlarına başvurab�lmek �ç�n:
a)  Doktora  programına  başvuran  adayların  b�r  l�sans  veya  ABD  başkanlıklarınca  uygun  görülen  ve  EYK’ca

onaylanan b�r programdan tezl� yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları,
b)  Sanatta  yeterl�k  programına  başvuran  adayların  b�r  l�sans  veya  ASD  başkanlıklarınca  uygun  görülen  ve

EYK’ca onaylanan b�r programdan yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları,
c) Hazırlık sınıfları har�ç en az on yarıyıl sürel� tıp, d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakültes� d�plomasına, eczacılık ve

fen fakültes�  l�sans  veya  yüksek  l�sans  dereces�ne  veya  Sağlık Bakanlığınca  düzenlenen  esaslara  göre  b�r  laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne sah�p olmaları,

ç) ALES’den başvurduğu programın  �lan metn�nde bel�rt�len puan  türünde en az 55 puan,  l�sans d�ploması  �le
başvuranlardan �se üst puan �lg�l� enst�tüler�n kararlarında bel�rt�lmek kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları,

d)  Tıp  b�l�mler�ne  başvuranların  50  temel  tıp  veya  kl�n�k  tıp  puanı,  �nsan  sağlığı  �le  �lg�l�  d�s�pl�nler  arası
programlara başvuracak adayların 50 temel tıp veya kl�n�k tıp puanı almış olmaları,

e)  Doktora  ve  sanatta  yeterl�k  programlarına  l�sans  dereces�  �le  başvuranlar  �ç�n  üst  puan  �lg�l�  enst�tüler�n
kararlarında bel�rt�lmek kaydıyla, l�sans dereces�yle doktora programına başvuranların, l�sans mezun�yet not ortalamasının
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4 üzer�nden en az 3 veya muad�l� b�r puan tezl� yüksek l�sans mezunlarının en az 75 puan, hazırlık sınıfları har�ç en az on
yarıyıl sürel� fakülteler�n mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sah�p olmaları,

f)  Adayların  anad�ller�  dışında  İng�l�zce,  Almanca,  Fransızca,  İtalyanca,  İspanyolca,  Rusça,  Arapça,  Ç�nce,
Japonca,  Farsça  d�ller�nden  b�r�nden  YDS’den  en  az  55  puan  veya  ÖSYM  tarafından  eşdeğerl�ğ�  kabul  ed�len
uluslararası yabancı d�l sınavlarından b�r�nden bu puana denk puana sah�p olmaları, yabancı d�lde eğ�t�m veren doktora
programlarına  başvuracak  adayların,  hazırlık  sınıfından  muaf  olmak  �ç�n  �se  en  az  70  puan  veya  Adnan  Menderes
Ün�vers�tes�  Yabancı  D�ller  Yüksekokulu  tarafından  yapılacak  olan  yabancı  d�l  yeterl�k  sınavından  bu  puana  eşdeğer
puan almış olmaları

gerek�r.
(8)  Güzel  sanatlar  fakülteler�n�n  ve  konservatuvarın  enst�tülerdek�  ABD/ASD’lere  öğrenc�  kabulünde  ALES

puanı aranmaz.
(9) Yüksek l�sans eğ�t�m�n� tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�ne en fazla b�r yarıyıl ara

vererek  başvuruda  bulunanlardan  yen�den  ALES  belges�  �stenmez.  Güzel  sanatlar  fakülteler�  �le  konservatuvar
mezunlarından ALES belges� �stenmez. Öğret�m Üyes� Yet�şt�rme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek l�sans eğ�t�m�n�
başka  b�r  yükseköğret�m  kurumunda  tamamlamış  olup  Ün�vers�tede  doktora  eğ�t�m�ne  başvuracak  adaylardan  ALES
belges� geçerl�l�k süres� b�tm�ş olanlardan yen� tar�hl� ALES belges� �sten�r.

(10) Doktora veya sanatta yeterl�k programlarına başvurularda adaylardan �stenecek belgeler şunlardır:
a) L�sans ve/veya yüksek l�sans d�ploması veya ün�vers�te tarafından onaylı örneğ�,
b) L�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması ve not dökümü,
c) TUS/ALES veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belges�,
ç) Ün�vers�telerarası Kurul Yabancı D�l Sınavı (ÜDS), YDS veya eşdeğer yabancı d�l belges�,
d) Başvuru formu.
(11)  Tıp  b�l�mler�  ve  d�s�pl�nler  arası  �nsan  sağlığı  �le  �lg�l�  doktora  programlarına  başvuracak  adaylardan  tıp

fakülteler� mezunlarının, 100 tam not üzer�nden en az 60 not ortalamasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp veya kl�n�k tıp
puanına  veya  ALES’�n  sayısal  kısmından  en  az  55  puan  veya  eşdeğer�  b�r  sınavdan  buna  denk  puana;  tıp  fakültes�
mezunu olmayanların �se yüksek l�sans d�plomasına, d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakültes� mezunlarının l�sans dereces�ne
ve ALES’�n sayısal kısmından en az 55 puana sah�p olmaları gerek�r.

(12) Temel  tıp  kl�n�k  tıp  b�l�mler�  veya  �nsan  sağlığı  �le  �lg�l�  d�s�pl�nler  arası  doktora  programlarına  başvuran
adaylardan �stenecek belgeler şunlardır:

a) L�sans ve/veya tezl� yüksek l�sans d�ploması veya ün�vers�te tarafından onaylı örneğ�,
b) L�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması ve not dökümü,
c) Temel tıp veya kl�n�k tıp puanını göster�r belge veya ALES sonuç belges�,
ç) Ün�vers�telerarası Kurul Yabancı D�l Sınavı (ÜDS), YDS veya eşdeğer yabancı d�l belges�,
d) Başvuru formu.
(13)  Doktora  veya  sanatta  yeterl�k  programına  başvuran  öğrenc�ler�n  değerlend�r�lmes�  sınav  jür�s�  tarafından

yapılır. Sınav; ABD/ASD’ce  öner�len  dört  öğret�m  üyes�  arasından  EYK’nın  seçt�ğ�  üç  öğret�m  üyes�  tarafından  �lan
ed�len  tar�h  ve  yerde  yapılır. Mülakat  değerlend�rmes�,  programın  özell�ğ�ne  göre  yazılı,  sözlü,  kompoz�syon,  yetenek
sınavı, ürün dosyası �ncelemes� ve benzer� uygulamaların b�r veya b�r kaçının b�leş�m� şekl�nde yapılab�l�r.

(14) Doktora veya sanatta yeterl�k programına başvuran öğrenc� kabulünde, ALES veya TUS/DUS temel/kl�n�k
b�l�mler puanının %50’s�,  l�sans ve/veya yüksek l�sans d�ploma notunun %20’s�  �le mülakat değerlend�rmes�n�n %30’u
toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılab�lmes� �ç�n her üç değerlend�rmeden alınan toplam puanın 100 tam not
üzer�nden en az 70, ALES yer�ne TUS/DUS puanı �le başvuran adaylar �ç�n en az 60 olması gerek�r.

(15) Mülakat ABD’ce öner�len dört öğret�m üyes� arasından EYK’nın seçt�ğ� üç öğret�m üyes�nden oluşan jür�
tarafından  �lan  ed�len  tar�h  ve  yerde  yapılır.  Mülakat  değerlend�rmes�,  programın  özell�ğ�ne  göre  yazılı,  sözlü,
kompoz�syon, yetenek sınavı, ürün dosyası  �ncelemes� ve benzer� uygulamaların b�r veya b�r kaçının b�leş�m�  şekl�nde
yapılab�l�r. Mülakata g�rmeyen adaylar değerlend�rmeye alınmaz. Sonuç, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır.
Notların  eş�tl�ğ�  hâl�nde mülakat  notu  d�kkate  alınır.  Sonuçlar, mülakat  değerlend�rmes�  b�t�m�n�  �zleyen  �k�nc�  �ş  günü
sonuna kadar �lg�l� enst�tü müdürlüğüne �let�l�r ve EYK kararından sonra �lan ed�l�r.

(16) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n başvuru, kayıt ve kabuller�, Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yapılır.
(17) Öğretmen yet�şt�rme alanlarındak� l�sansüstü programlara kabul, bu programların asgar� müşterek dersler� ve

uygulamaları, değerlend�rme ve ver�lecek d�plomalara �l�şk�n konularda YÖK’çe bel�rlenen usul ve esaslara uyulur.
(18) L�sansüstü programlara ÖYP kapsamında kabul YÖK’çe bel�rlenen esaslara göre yapılır. ÖYP kapsamında

yapılacak başvurularda adaylardan �stenecek belgeler şunlardır:
a) Adayın  yüksek  l�sans/doktora/l�sanstan  doktora  programlarında  eğ�t�me  kayıtlanab�leceğ�ne  da�r ABD/ASD

kurul kararı,
b) En az 65 puan almış olduğunu gösteren YDS veya eşdeğer yabancı d�l belges�,
c) ÖYP kapsamında araştırma görevl�s� kadrosuna atanma belges�,
ç) L�sans ve/veya tezl� yüksek l�sans d�plomasının aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ�,
d) L�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması ve not dökümü,
e) ALES’ten yüksek l�sans ve doktora �ç�n en az 70, l�sanstan doktora programlarına başvuracaklar �ç�n en az 80

puanı almış olduğunu gösteren sonuç belges�.
(19) İk� yıl geçerl�l�k süres� olan yabancı d�l sınavlarından yeterl� puan alan ve yüksek l�sans eğ�t�mler�ne devam

etmekte  olan  araştırma  görevl�ler�nden,  sınav  geçerl�l�k  süreler�  sona  erm�ş  olsa  dah�  doktora  eğ�t�mler�  �ç�n  güncel
yabancı d�l belges� �stenmez.

B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
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MADDE  7  –  (1)  Yüksek  l�sans  ve  doktora  programlarında  6  ncı  maddedek�  esaslara  göre  kabul  ed�len
öğrenc�lerden  l�sans  veya  yüksek  l�sans  dereces�n�  kabul  ed�ld�kler�  yüksek  l�sans  veya  doktora  programından  farklı
alanlarda  almış  olanlar  �le  l�sans  veya  yüksek  l�sans  dereces�n�  kabul  ed�ld�kler�  yükseköğret�m  kurumu  dışındak�
yükseköğret�m  kurumlarından  almış  olan  yüksek  l�sans  veya  doktora  programı  adayları  �ç�n  eks�kl�kler�n�  g�dermek
amacıyla b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2)  B�l�msel  hazırlık  programında  alınması  zorunlu  dersler  �lg�l�  l�sansüstü  programı  tamamlamak  �ç�n  gerekl�
görülen dersler�n  yer�ne  geçemez ve  l�sansüstü  öğret�mde  alınması  gereken  ders  yükünden  sayılmaz. B�l�msel  hazırlık
programında  alınması  zorunlu  dersler,  �lg�l�  l�sansüstü  programını  tamamlamak  �ç�n  gerekl�  görülen  dersler�n  yer�ne
geçemez.  Ancak  b�l�msel  hazırlık  programındak�  b�r  öğrenc�,  b�l�msel  hazırlık  dersler�n�n  yanı  sıra  �lg�l�  enst�tü
ABD/ASD başkanlığının öner�s� ve EYK’nın onayı �le l�sansüstü programa yönel�k dersler de alab�l�r.

(3) B�l�msel hazırlık programı  �le  �lg�l� devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı  sayılma koşulları, ders
tekrarı, kayıt s�lme ve d�ğer konularda, bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

(4) B�l�msel hazırlık programında geç�r�lecek süre azam� b�r takv�m yılıdır. Ayrıca yaz öğret�m� de bu süreye dah�l
ed�lmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

Özel öğrenc� kabulü
MADDE 8 – (1) B�r yükseköğret�m kurumu mezunu veya en az l�sans son sınıf öğrenc�s� olup bel�rl� konuda

b�lg�s�n�  arttırmak  �steyenler,  ABD/ASD  başkanlığının  öner�s�  ve  EYK’nın  onayı  �le  l�sansüstü  derslere  özel  öğrenc�
olarak kabul ed�leb�l�r.

(2) Özel  öğrenc�  statüsünde  ders  alanlar,  d�ğer  öğrenc�ler  �ç�n  açılmış  olan  l�sansüstü  derslere  devam  edeb�l�r,
ancak öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenc�l�k süres� �k� yarıyılı geçemez.

(3)  İlg�l�  ABD/ASD  başkanlığı,  mezun�yet  veya  durum  belges�  ekl�  b�r  d�lekçe  �le  başvuran  ve  taleb�  uygun
bulunan adayın özel öğrenc� olarak kabulünü ders kayıtları sonuna kadar �lg�l� enst�tüye öner�r.

(4) Derslere devam ve başarı durumu �le �lg�l� olarak enst�tü öğrenc�ler�ne uygulanan kurallar, özel öğrenc�ler �ç�n
de  geçerl�d�r.  Başarılı  oldukları  takd�rde  kend�ler�ne  dersler�n  kred�s�  ve  başarı  durumunu  bel�rleyen  b�r  belge  ver�l�r.
Öğrenc�ler�n  kayıt  ve  ücretler�  �le  �lg�l�  konular  EYK’ca  karara  bağlanır.  Özel  öğrenc�ler  b�r  yarıyılda  en  çok  dokuz
kred�l�k  ders  alab�l�rler.  L�sansüstü  programa  kabul  ed�len  öğrenc�ler�n  özel  öğrenc�  olarak  aldığı  ve  başarılı  olduğu
dersler�n muaf�yet �şlemler�nde, muaf�yet ver�len dersler �lg�l� l�sansüstü eğ�t�m�nde ver�len dersler�n %50’s�n� geçemez.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE  9  –  (1)  İlg�l�  enst�tü  bünyes�ndek�  başka  ABD/ASD’de  veya  Ün�vers�te  dışındak�  yükseköğret�m

kurumlarına  bağlı  l�sansüstü  programlarda  kayıtlı  olup  en  az  b�r  yarı  yılı  başarı  �le  tamamlamış  olan  öğrenc�ler,
Ün�vers�ten�n l�sansüstü programlarına yatay geç�ş yolu �le kabul ed�leb�l�r.

(2) Yatay geç�şler ABD/ASD başkanlığının tekl�f�, EYK’nın kararı �le bel�rlen�r.
(3) Yatay geç�ş �ç�n öğrenc�n�n �lg�l� programın öğrenc� kabul şartlarını taşıması, geld�ğ� programda devam ett�ğ�

dersler�n tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının 100 tam not üzer�nden, yüksek l�sans �ç�n en az
70, doktora �ç�n en az 75 veya eşdeğer� puan olması gerek�r.

(4) Öğrenc�n�n kabul  ed�ld�ğ� programdak�  �nt�bakına ABD/ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ca  karar
ver�l�r.

L�sansüstü programlara kayıt
MADDE 10 –  (1)  Başarılı  kabul  ed�len  adaylar  EYK  tarafından  bel�rlenen  süre  �ç�nde  d�plomanın  aslı  veya

Ün�vers�te  tarafından  onaylı  örneğ�  ve  �stenen  d�ğer  belgelerle  başvurarak  kes�n  kayıtlarını  yaptırmak  zorundadırlar.
Süres� �ç�nde kes�n kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Askerl�k durumu ve adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın yazılı beyanına dayanarak �şlem yapılır.
(3)  Sahte  veya  eks�k  belge  verd�ğ�  veya  gerçek  dışı  beyanda  bulunduğu  sonradan  anlaşılan  öğrenc�ler�n,

bulundukları yarı yıla bakılmadan Ün�vers�te �le �l�ş�kler� kes�l�r. Söz konusu öğrenc�lere ver�len belgeler�n d�ploma dah�l,
tümü �ptal ed�l�r ve haklarında kanun� �şlem başlatılır.

Kayıt yen�leme
MADDE 11 –  (1) Öğrenc�, akadem�k  takv�mde bel�rt�len süre  �ç�nde, o yarı yıl  �ç�n  alacağı  ve  danışmanın da

uygun göreceğ� dersler�, ders kayıt formuna �şleyerek kaydını yen�lemek zorundadır.
(2) Alınacak dersler ABD/ASD kurulunun öner�s� EYK’nın onayı �le d�ğer ün�vers�teler�n enst�tüler�nde açılacak

dersler arasından da seç�leb�l�r.
(3)  Bel�rt�len  sürede  kaydını  yen�lemeyen  öğrenc�ler  o  yarıyılda  derslere  g�remezler  ve  öğrenc�l�k  haklarından

yararlanamazlar. Bu süre bu Yönetmel�kte l�sansüstü öğren�m� �ç�n bel�rt�len azam� süren�n hesabında d�kkate alınır.
(4) Her  yarıyıl  �ç�n  kayıt  yaptırıp  yaptırmadığına  bakılmadan  l�sansüstü  öğren�m�  �ç�n  bel�rt�len  azam�  süren�n

sonunda mezun olamayanların �l�ş�ğ� kes�l�r.
(5)  Zamanında  kayıt  yen�lemeyen  öğrenc�,  kayıt  yen�leme  süres�n�  �zleyen  beş  �ş  günü  �ç�nde  mazeret�n�

belgeleyerek  enst�tüye  başvurur,  mazeret�  EYK’ca  uygun  görülen  öğrenc�,  enst�tü  tarafından  bel�rlenecek  tar�hlerde
kaydını  yen�ler.  Bu  sürede  de  kaydını  yen�lemeyen  öğrenc�,  o  yarıyılda  derslere  g�remez  ve  öğrenc�l�k  haklarından
yararlanamaz. Bu durumda geçen süreler azam� süreye dâh�l ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m Öğret�m ve Sınavlar

Sınavlar ve değerlend�rme
MADDE 12 – (1) Eğ�t�m öğret�m programları yarıyıl esasına göre düzenlen�r. Sınavlar, ara sınav, yarı yıl sonu

ve yaz okulu sonu sınavlarından �barett�r. Öğrenc�n�n yarı yıl ve yaz okulu sonu sınavına g�reb�lmes� �ç�n teor�k dersler�n
en az %70’�ne, laboratuvar ve uygulamaların �se en az %80’�ne katılmış olması gerek�r.
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(2) Programın toplam kred� m�ktarının yarısını geçmemek kaydıyla, zorunlu dersler� kapsayan müfredat programı
bel�rlen�r. B�l�msel  araştırma  tekn�kler�  �le  araştırma  ve  yayın  et�ğ�  konularını  �çeren  en  az  b�r  ders�n  l�sansüstü  eğ�t�m
sırasında ver�lmes� zorunludur. Bunun dışında seçmel� ve uygulamalı derslerle sem�nerlere ağırlık ver�l�r.

(3)  L�sansüstü  dersler,  uygulamalar  ve  d�ğer  öğren�m  etk�nl�kler�n�n  değerlend�rmes�nde  AKTS  g�b�
kred�lend�rme s�stemler� EYK tarafından uygulanır.

(4) Yeterl�k, sev�ye tesp�t veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı
olarak yapılab�leceğ� g�b� alan ve zorluk düzey�ne göre tasn�f ed�lerek güvenl� b�ç�mde saklanan b�r soru bankasından, her
b�r adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına �z�n verecek şek�lde elektron�k ortamda da yapılab�l�r.

(5) Sınavlarda  tam not 100’dür. Sınavlar yazılı,  sözlü, yazılıuygulamalı ve  sözlüuygulamalı yapılab�l�r. Sınav
sonuçları Akadem�k Takv�mde bel�rt�len sınav dönem� b�t�m tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün �ç�nde OBİS’e g�r�ş�
yapılır ve ABD/ASD başkanlığı aracılığı �le enst�tüye b�ld�r�l�r. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı �le yarı yıl sonu, yaz
okulu sonu sınav notunun %60’ının toplanması �le hesaplanır. B�r dersten başarılı olab�lmek �ç�n hem bu toplamın hem
de yarı yıl sonu, yaz okulu sonu sınavı notunun, yüksek  l�sans  �ç�n en az 70 puan, doktora  �ç�n en az 75 puan olması
gerek�r. Enst�tülerde öğret�m d�l� Türkçe olan programlarda yabancı uyruklu öğrenc�ler �ç�n ABD/ASD kurulunun öner�s�
ve EYK’nın kararı �le tez/sanat çalışması İng�l�zce olarak yazılab�l�r.

(6) Yapılan sınavların değerlend�r�lmeler�ne �l�şk�n tablo ve açıklamalar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
a)  L�sansüstü  programlarındak�  sınavlara  �l�şk�n  puan,  harf  ve  değerlend�rmey�  gösteren  tablo  aşağıdak�

şek�lded�r:
 

Yüksek L�sans Doktora

Puan Başarı
notu

Ağırlık
Katsayısı

Açıklama Puan Başarı
notu

Ağırlık
Katsayısı

Açıklama

90100        AA 4.00 Pek�y�+ 90100 AA 4.00 Pek�y�+
8589 BA 3.50 Pek�y� 8589 BA 3.50 Pek�y�
7584 BB 3.00 İy�+ 7584 BB 3.00 İy�+
7074 CB 2.50 İy� 7074 CB 2.50 Başarısız
6069 CC 2.00 Başarısız        

 
b)  Başarı  değerlend�r�l�rken  devamsızlık,  sem�ner,  tez  çalışması  ve  kred�s�z  dersler  �le  �lg�l�  olarak  aşağıdak�

semboller kullanılır:
1) G (Geçer): Kred�s�z ders, sem�ner, uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan anlamına gel�r.
2) K (Kalır): Kred�s�z dersler, sem�ner, uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasından başarısız olanlara ver�l�r.
3) S (Süren): Uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasını başarıyla sürdürmekte olan öğrenc�lere ver�l�r.
4) M (Muaf): Ün�vers�te dışındak� d�ğer ün�vers�telerden alınan ve programa kabul ed�len dersler  �ç�n ve  �lg�l�

ABD tarafından muaf tutulan dersler �ç�n ver�l�r.
5) O  (Not ortalamasına katılmayan): Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu program veya programlardan, not ortalamasına

katılmamak koşuluyla, aldığı dersler� tanımlamak üzere ver�l�r. Bu not, öğrenc�n�n �lg�l� dersten aldığı harf notu �le b�rl�kte
not belges�nde göster�l�r. Bu statüdek� dersler öğrenc�n�n kayıtlı olduğu program veya programlarla �lg�l� ders saydırma
�şlemler�nde kullanılmaz.

6)  D  (Devamsızlık  neden�yle  başarısız):  Derse  devam  yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rmeyen  veya  ders
uygulamalarına  �l�şk�n koşulları  yer�ne get�remed�kler�  �ç�n  başarısız  olan öğrenc�lere  ver�l�r.  (D) notu, not ortalamaları
hesabında yüksek l�sans �ç�n (CC) ve doktora �ç�n (CB) notu �şlem� görür.

Notlarda madd� hata
MADDE 13 – (1) İlan ed�len sınav notlarına �l�şk�n herhang� b�r madd� hatanın yapılmış olması hal�nde düzeltme

�şlem�, sınav sonucunun  �lan ed�ld�ğ�  tar�hten  �t�baren b�r hafta  �ç�nde öğrenc�n�n yapacağı yazılı  taleb�  �le  �lg�l�  öğret�m
elemanının ve bağlı olduğu ABD/ASD başkanlığının öner�s� üzer�ne ver�lecek EYK kararı uyarınca yapılır.

(2) Yarıyıl ve yaz okulu sonu sınavlarından sonra ver�len notlarla �lg�l� madd� hataların en geç ertes� yarıyıl kayıt
süres� �ç�nde düzelt�lm�ş olması gerek�r.

Not ortalaması
MADDE 14 – (1) GANO’nun hesaplanmasında tekrar ed�len derslerden alınan en son not d�kkate alınır.
Ders saydırma
MADDE  15  –  (1)  Öğrenc�n�n  daha  önce  katılmış  olduğu  l�sansüstü  programlardan  başarılı  olduğu  dersler�

saydırma ve  buna  bağlı  olarak  süre  eks�ltme  koşulları  �le  bu  dersler�n  kred�ye  sayılması  ve  hang�  yarıyılda  başlaması
gerekt�ğ� ABD/ASD’n�n tekl�f�, EYK’nın kararı �le bel�rlen�r. Ancak, �k�nc� öğret�m tezs�z yüksek l�sans programları �ç�n
ders saydırma �şlem� yapılmaz.

(2) Herhang� b�r yüksek l�sans programı süres�nce alınarak bu program �ç�n geçerl� sayılan kred�ler doktora veya
sanatta yeterl�k programına sayılmaz.

(3)  İk�l�  anlaşmalar ve uluslararası  �l�şk�ler kapsamındak�  �lkeler  çerçeves�nde, bell� b�r  süre  �ç�n yurt dışındak�
ün�vers�telerde  eğ�t�me  g�den  l�sansüstü  öğrenc�ler�n,  başarılı  oldukları  derslerden  ve  uygulamalardan  aldıkları  notların
öğrenc�ler�n  öğren�m  kred�s�nden  sayılması,  bu  ülkeler  �le  yapılan  anlaşmalar  ve  �lkeler  kapsamında  ABD/ASD
başkanlığı ve �lg�l� EYK kararları �le değerlend�r�l�r.

(4) Bunun dışında l�sansüstü öğrenc�ler�n�n, her yarıyıl kayıt yen�leme �şlemler�, yurt dışında kaldıkları süreler�n
öğren�m süres�ne sayılması, l�sansüstü öğren�m harçları, derslere kayıt, yarı yıl sonu danışman raporları, öğrenc� belges�,
transkr�pt ver�lmes�, g�den öğrenc�ler�n sağlık sorunları ve benzer� konularda y�ne �k�l� anlaşma ve �lkeler kapsamındak�
hükümler uygulanır.



19.04.2017 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2016/11/201611298.htm 6/12

(5) Yurt dışından �k�l� anlaşma veya uluslararası �l�şk�lerle Ün�vers�teye gelen öğrenc�ler�n �şlemler� de, anlaşma
hükümler� ve uluslararası �l�şk� �lkeler�yle yürütülür.

İl�ş�k kesme ve kayıt s�lme
MADDE 16 – (1) Yerleşt�ğ� programın azam� süres� �ç�nde eğ�t�mler�n� tamamlayamayan veya bu Yönetmel�kte

bel�rt�len  koşulları  yer�ne  get�rmeyen  öğrenc�ler�n  20/4/2016  tar�hl�  ve  29690  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan
L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre �lg�l� enst�tü tarafından �l�ş�kler� kes�l�r.

(2) Kend�  �steğ�  �le  kaydını  s�ld�rmek  �steyen  öğrenc�n�n  kaydı,  öğrenc�n�n  d�lekçe  ve  �l�ş�k  kesme  belges�  �le
enst�tü müdürlüğüne başvurusu üzer�ne EYK kararıyla s�l�n�r. Bu takd�rde ödenm�ş olan katkı payı ve kayıt g�derler� �ade
ed�lmez. Kayıt s�ld�ren öğrenc�n�n durumu �lg�l� b�r�m ve kurumlara b�ld�r�l�r.

Kayıt dondurma
MADDE 17 –  (1)  Kayıt  dondurma  �şlemler�  11/8/2013  tar�hl�  ve  28732  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan

Adnan Menderes Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m� Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yapılır.
Ders tekrarı
MADDE  18  –  (1)  Öğrenc�  başarısız  olduğu  zorunlu  veya  seçmel�  ders�  öncel�kle  tekrarlamak  zorundadır.

Dersten başarısızlık durumu devamsızlıktan kaynaklanmış  �se  tekrar ed�len derse devam zorunludur. Tekrarlanmış olan
ders�n AKTS ve ulusal kred�s�, �lg�l� yarı yılın toplam kred�s� �ç�nde değerlend�r�lmez.

(2) Öğrenc�  genel  not  ortalamasını  yükseltmek  amacıyla  başarılı  olduğu  dersler�  tekrarlayab�l�r.  Tekrarlanacak
seçmel� ders�n açılmamış olması durumunda ABD/ASD’n�n gerekçel� öner�s� ve EYK kararı �le �lg�l� ders�n yer�ne başka
b�r ders alınab�l�r.

Yaz okulu açılması
MADDE 19 – (1) Güz ve bahar yarı yıllarına ek olarak yaz okulu açılab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek L�sans Programı

Yüksek l�sans programlarının yürütülmes�
MADDE 20 – (1) Yüksek l�sans programı tezl� ve tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r. Bu programların

hang�  ABD/ASD’lerde  ve  nasıl  yürütüleceğ�  �lg�l�  EK’nın  öner�s�  ve  Senatonun  onayı  �le  kabul  ed�len  yönergede
bel�rlen�r. Tezl� yüksek l�sans programı �k�nc� öğret�m l�sansüstü programı olarak da yürütüleb�l�r.

(2) Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programları arasında yatay geç�şler, 6 ncı maddedek� şartları sağlamak kaydıyla
öğrenc�n�n başvurusu, ABD/ASD kurulu öner�s� ve EYK kararı �le yapılır.

Tezl� yüksek l�sans programının amacı
MADDE 21 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yaparak b�lg�lere er�şme,

b�lg�y� değerlend�rme ve yorumlama yeteneğ�n� kazanmasını sağlamaktır.
Ders yükü
MADDE  22  –  (1)  Tezl�  yüksek  l�sans  programı,  y�rm�  b�r  ulusal  kred�den  ve  120  AKTS  kred�s�nden  az

olmamak koşuluyla en az 7 ders, b�r sem�ner �le uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kred�s�n�n
60 AKTS kred�s� dersler ve sem�nerden, 60 AKTS kred�s� de tez çalışması ve uzmanlık alan dersler�nden oluşur.

(2)  Sem�ner  ders�  ve  tez  çalışmasına  yönel�k  uzmanlık  alan  ders�,  kred�s�z  olup  başarılı  veya  başarısız  olarak
değerlend�r�l�r.

(3) Yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n enst�tü ortak seçmel� dersler�nden alacağı dersler yüksek l�sans kred�s�ne ve not
ortalamasına dâh�l ed�lmez. Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en çok 2 tanes�, l�sans eğ�t�m� sırasında alınmamış olmak koşulu
�le l�sans dersler�nden seç�leb�l�r.

(4)  Danışmanın  tekl�f�,  ABD/ASD  başkanlığının  öner�s�  ve  EYK’nın  onayı  �le  d�ğer  yükseköğret�m
kurumlarında ver�lmekte olan derslerden en fazla �k� ders seç�leb�l�r.

Süre
MADDE  23  –  (1)  Tezl�  yüksek  l�sans  programının  süres�  b�l�msel  hazırlıkta  geçen  süre  har�ç  kayıt  olduğu

programa  �l�şk�n  dersler�n  ver�ld�ğ�  dönemden  başlamak  üzere,  her  dönem  �ç�n  kayıt  yaptırıp  yaptırmadığına
bakılmaksızın  dört  yarıyıl  olup  program  en  çok  altı  yarıyılda  tamamlanır.  Kayıt  dondurma  dışında,  öğrenc�n�n  kayıt
yen�lemed�ğ� tüm yarıyıllar azam� süren�n �ç�nded�r.

(2)  Dört  yarıyıl  sonunda  öğret�m  planında  yer  alan  kred�l�  dersler�n�  ve  sem�ner  ders�n�  başarıyla
tamamlayamayan  veya  bu  süre  �çer�s�nde  Ün�vers�ten�n  öngördüğü  başarı  koşullarını/ölçütler�n�  yer�ne  get�remeyen,
azam�  süreler  �çer�s�nde  �se  tez  çalışmasında  başarısız  olan  veya  tez  savunmasına  g�rmeyen  öğrenc�n�n  Ün�vers�te  �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

Danışman
MADDE 24 – (1) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n bel�rlenmes�, yürüteceğ� tez çalışması ve buna yönel�k uzmanlık

alan ders�, sem�ner ders� ve kayıt �şlemler�, ABD/ASD kurulunun öner�s� ve EYK kararı �le atanan danışmanı tarafından
yürütülür.

(2) Danışman, Ün�vers�te kadrosundak� öğret�m üyeler� arasından �lg�l� ABD/ASD kurulunun tekl�f�, EYK’nın
kararı �le kayıt tar�h�nden �t�baren en geç 15 gün �ç�nde atanır. Danışman ABD/ASD kurulunun gerekçel� öner�s� ve EYK
kararı �le Ün�vers�ten�n �lg�l� d�ğer b�r�mler�ndek� öğret�m üyeler� arasından da atanab�l�r.

(3)  Tez  çalışmasının  n�tel�ğ�  b�rden  fazla  danışmanı  gerekt�rd�ğ�  durumlarda  �k�nc�  danışman  atanab�l�r.  İk�nc�
danışmanlar ün�vers�te kadrosu dışındak� öğret�m üyeler� arasından da atanab�l�r. Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla
tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda atanacak �k�nc� tez danışmanı, ün�vers�te kadrosu dışından en az doktora dereces�ne
sah�p k�ş�lerden olab�l�r.  İk�nc�  tez danışmanı, danışmanın  �steğ�, ABD/ASD kurulunun öner�s� ve EYK kararına göre
atanır.
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(4) Danışman  yüksek  l�sans  programında  açılması  kararlaştırılan  dersler  arasından  öğrenc�n�n  alacağı  dersler�
bel�rleyerek enst�tüye b�ld�r�r. Danışman atanıncaya kadar bu görev� ABD/ASD başkanı yürütür. Danışman değ�ş�kl�ğ�,
zorunlu haller dışında, ABD/ASD kurulunun gerekçel� öner�s� ve EYK kararı  �le yapılab�l�r. Danışman,  tez öner�s�n�n
EYK’ca kabulünden �t�baren tez danışmanı olarak atanır.

(5) Tez danışmanı, EYK’ca atandığı  tar�hten  �t�baren  danışmanı  olduğu öğrenc�ler  �ç�n  tüm d�ğer  akadem�k  ve
�dar� yük ve görevler�ne ek olarak kadrosunun bulunduğu ABD/ASD’de, program açılmamış �se öğrenc�n�n bulunduğu
ABD/ASD’de uzmanlık alan ders� açar.

(6) Tezl� yüksek l�sans programında öğrenc�n�n sem�ner ders�  �le b�rl�kte en az 60 AKTS ve 21 ulusal kred�l�k
dersler�n� azam� dört yarıyılda başarmak zorundadır. Öğrenc� dersler�n� ve sem�ner ders�n� başarıyla tamamladığı yarıyılın
sonunda danışmanıyla beraber bel�rled�ğ�  tez  konusunu  enst�tüye  öner�r.  Tez  danışmanı  ve  tez  konusu EYK onayı  �le
kes�nleş�r. Tez konusu, et�k kurul onayı gerekt�r�yorsa �lg�l� et�k kurul onayı alındıktan sonra, EYK’ya sunulur.

(7)  YÖK  ya  da  üst  kurullarında  yer  değ�şt�ren  ve  emekl�ye  ayrılan  öğret�m  üyeler�  �sterlerse  başlamış  olan
danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Tezl� yüksek l�sans programında eğ�t�m alan b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları Senato tarafından

bel�rlenen  yazım  kurallarına  uygun  b�ç�mde  yazar  ve  tez�n�  tez  savunma  jür�s�  önünde  sözlü  olarak  savunur.  Tez
savunması azam� süre sonuna kadar yapılmalıdır.

(2) Yüksek  l�sans  tez�n�n  savunulmasından  önce  ve  düzeltme  ver�len  tezlerde  �se  düzeltme  �le  b�rl�kte  öğrenc�
tez�n� tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman,  tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak bel�rtt�ğ�
görüşü ve �nt�hal raporu �le b�rl�kte tez� ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.

(3) Yüksek  l�sans  tez  savunma  jür�s�,  �lg�l�  enst�tü ABD/ASD  akadem�k  kurulunun  öner�s�  ve EYK onayı  �le
bel�rlen�r. Jür�,  b�r�  öğrenc�n�n  tez  danışmanı,  en  az  b�r�  başka  b�r  yükseköğret�m  kurumundak�  �lg�l�  ABD/ASD’den
olmak üzere üç ya da beş asıl ve b�r� başka b�r yükseköğret�m kurumundak� �lg�l� ABD/ASD’den olmak üzere �k� yedek
öğret�m üyes�nden oluşur. Jür�n�n üç öğret�m üyes�nden oluşması hal�nde, varsa �k�nc� tez danışmanı jür� üyes� olamaz.

(4)  Jür�  üyes�  tez�n  kend�s�ne  tesl�m  ed�lmes�nden  sonra  tez  değerlend�rme  raporunu  hazırlar.  Tez  jür�s�,  tez
kend�ler�ne tesl�m ed�ld�kten en geç b�r ay �ç�nde toplanarak öğrenc�y� sözlü tez savunmasına alır.

(5) Tez savunmasının yer� ve tar�h�, ABD/ASD başkanlığının öner�s� EYK kararı �le bel�rlen�r. Tez savunmasında
jür�  b�r  başkan  seçer.  Tez  savunması,  öğrenc�n�n  tez  çalışmasını  sunması  �le  bunu  �zleyen  sorucevap  bölümler�nden
oluşur. Tez savunması süres� 45 dak�kadan az, 90 dak�kadan çok olmamalıdır.

(6)  Tez  savunması,  öğret�m  elemanları,  l�sansüstü  öğrenc�ler  ve  alanın  uzmanlarından  oluşan  d�nley�c�ler�n
katılımına açıktır.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jür� tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
ver�r. Bu karar ABD/ASD başkanlığınca tez savunmasını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(8) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç üç ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez�n� aynı jür�
önünde yen�den  savunur. Bu  savunma  sonunda da başarısız  bulunarak  tez�  kabul  ed�lmeyen  öğrenc�n�n Ün�vers�te  �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) Tez savunmasına g�rmeyen, tez� redded�len veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrenc�n�n talepte
bulunması hal�nde, ABD/ASD’de �lg�l� b�r tezs�z yüksek l�sans programı var �se tezs�z yüksek l�sans programının ders
kred� yükü,  proje  yazımı ve benzer�  gerekler�n�  yer�ne get�rm�ş  olmak kaydıyla  �lg�l� ABD/ASD kurulunun öner�s�  ve
EYK kararıyla kend�s�ne tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Tezl� yüksek l�sans d�ploması
MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezun�yet� �ç�n gereken en az 120 AKTS kred�s� koşulunu

sağlayan öğrenc�, d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek l�sans tez�n�n or�j�nal, c�ltlenm�ş en az üç adet kopyasını
ve tez�n pdf formatında kayded�lm�ş �k� adet CD’s�n� tez savunmasına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye
tesl�m eder. Tez� şek�l yönünden uygun bulunan yüksek l�sans öğrenc�s�n�n mezun�yet�ne EYK tarafından karar ver�l�r.
EYK,  talep  ed�lmes�  hal�nde  tesl�m  süres�n�  en  fazla  b�r  ay  daha  uzatab�l�r.  Bu  koşulları  yer�ne  get�rmeyen  öğrenc�
koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve  azam�  süres�n�n  dolması
hal�nde �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Yüksek l�sans programını tamamlayan öğrenc�ye, YÖK tarafından bel�rlenen ve ABD/ASD’dek� programın
onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve Müdürün �mzasını taşıyan tezl� yüksek l�sans d�ploması ver�l�r. Mezun�yet
tar�h� anasanat programlarına kayıtlı öğrenc�ler �ç�n tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tar�h�,
d�ğer programlara kayıtlı öğrenc�ler �ç�n �se tez�n kabul ed�ld�ğ� tez sınavı tar�h�d�r.

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

Tezs�z yüksek l�sans programının amacı
MADDE  27  –  (1)  Tezs�z  yüksek  l�sans  programının  amacı  öğrenc�ye  meslek�  konuda  b�lg�  kazandırmak  ve

mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göstermekt�r.
Ders yükü
MADDE 28 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam otuz kred�den ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla

en az on ders �le dönem projes� ders�nden oluşur. Yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n enst�tü ortak seçmel� dersler�nden alacağı
dersler,  yüksek  l�sans  kred�s�ne  ve  not  ortalamasına  dâh�l  ed�lmez.  Dönem  projes�  ders�  kred�s�z  olup  başarılı  veya
başarısız olarak değerlend�r�l�r.

(2) Öğrenc�n�n  alacağı  dersler�n  en  çok 3  tanes�,  l�sans öğren�m�  sırasında  alınmamış olması  koşuluyla,  l�sans
dersler�nden seç�leb�l�r.
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(3)  Senato  tarafından  bel�rlenen  esaslara  göre  tezs�z  yüksek  l�sans  programının  sonunda  yeterl�k  sınavı
uygulanab�l�r.

(4) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� öğret�m l�sansüstü programı olarak da yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 29 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç kayıt

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

Danışman atanması
MADDE 30 –  (1) Tezs�z yüksek  l�sans programında  her  öğrenc�  �ç�n ABD/ASD başkanlığı  öner�s�  ve EYK

kararı  �le  ders  seç�m�nde  ve  dönem  projes�n�n  yürütüleb�lmes�nde  danışmanlık  yapacak  b�r  öğret�m  üyes�  veya  �lg�l�
Senato tarafından bel�rlenen n�tel�klere sah�p doktoralı b�r öğret�m elemanı b�r�nc� yarıyılın başında bel�rlen�r.

Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE  31  –  (1)  Kred�l�  dersler�n�  ve  dönem  projes�n�  başarıyla  tamamlayan  öğrenc�ye  YÖK  tarafından

bel�rlenen  ve  ABD/ASD’dek�  programın  onaylanmış  adının  da  yer  alacağı,  Rektör  ve  Enst�tü  Müdürünün  �mzasını
taşıyan tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

(2)  Tezs�z  yüksek  l�sans  programına  devam  eden  öğrenc�ler,  bel�rlenm�ş  olan  asgar�  koşulları  yer�ne  get�rmek
kaydıyla tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapab�l�rler. Bu durumda tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler
�lg�l� ABD/ASD kurulunun görüşü ve EYK kararı �le tezl� yüksek l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve

der�n  b�r  bakış  açısıyla  �rdeleyerek  yorum  yapma  ve  yen�  sentezlere  ulaşmak  �ç�n  gerekl�  adımları  bel�rleme  yeteneğ�
kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 33 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n, b�l�me yen�l�k get�rme, yen� b�r b�l�msel yöntem

gel�şt�rme, b�l�nen b�r yöntem� yen� b�r alana uygulama n�tel�kler�nden en az b�r�n� yer�ne get�rmes� gerek�r.
Ders yükü
MADDE 34 – (1) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm�

b�r kred�den ve b�r eğ�t�möğret�m dönem� 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yed� ders, sem�ner, yeterl�k sınavı,
tez öner�s� ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler
�ç�n  de  en  az  42  kred�l�k  14  ders,  sem�ner,  yeterl�k  sınavı,  tez  öner�s�  ve  tez  çalışması  olmak  üzere  toplam  en  az  300
AKTS kred�s�nden oluşur. Sem�ner dersler�, uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasının ulusal kred�s� yoktur, başarılı veya
başarısız  olarak  değerlend�r�l�r.  Doktora  öğrenc�ler�n�n  aldıkları  enst�tü  ortak  seçmel�  dersler�n�n  kred�ler�,  doktora
kred�s�ne ve not ortalamasına dâh�l ed�lmez.

(2)  Doktora  programlarında  ABD/ASD  başkanlığının  öner�s�  ve  EYK  onayı  �le  d�ğer  yükseköğret�m
kurumlarında  ver�lmekte  olan  derslerden  yüksek  l�sans  dereces�  �le  kabul  ed�lm�ş  öğrenc�ler  �ç�n  en  fazla  �k�,  l�sans
dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n en fazla dört ders seç�leb�l�r.

(3) L�sans dersler� ders yükü ve doktora kred�s�ne sayılmaz.
(4) Doktora programları �k�nc� öğret�m olarak açılamaz.
Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programı, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç  tezl� yüksek l�sans dereces�  �le kabul

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

(2)  Doktora  programı  �ç�n  gerekl�  kred�l�  dersler�  başarıyla  tamamlamanın  azam�  süres�  tezl�  yüksek  l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler  �ç�n dört yarıyıl,  l�sans dereces�  �le kabul ed�lenler  �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre  �ç�nde kred�l�
dersler�n�  başarıyla  tamamlayamayan  veya  Ün�vers�ten�n  öngördüğü  en  az  genel  not  ortalamasını  sağlayamayan
öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

(4)  L�sans  dereces�  �le  doktora  programına  başvurmuş  öğrenc�lerden,  kred�l�  dersler�n�  ve/veya  azam�  süres�
�ç�nde  tez  çalışmasını  tamamlayamayanlara,  doktora  tez�nde  başarılı  olamayanlara  talepte  bulunmaları  hal�nde
ABD/ASD’n�n �lg�l� b�r tezs�z yüksek l�sans programı varsa tezs�z yüksek l�sans �ç�n gerekl� kred� yükü, proje ve benzer�
d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla �lg�l� ABD/ASD kurulunun öner�s� ve EYK kararıyla tezs�z yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Danışman, Ün�vers�te kadrosundak� öğret�m üyeler� arasından atanır. ABD/ASD’de görevl�

öğret�m üyeler� arasından �lg�l� ABD/ASD kurulunun öner�s� ve EYK kararı �le kayıt tar�h�nden �t�baren en geç on beş
gün �ç�nde atanır. Doktora programında bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde EYK tarafından
başka  b�r  yükseköğret�m  kurumundan  öğret�m  üyes�  danışman  olarak  seç�leb�l�r.  Doktora  programlarında  öğret�m
üyeler�n�n  tez  yöneteb�lmes�  �ç�n  başarıyla  tamamlanmış  en  az  b�r  yüksek  l�sans  tez�  yönetm�ş  olması  gerek�r.  Tez
çalışmasının  n�tel�ğ�n�n  b�rden  fazla  tez  danışmanı  gerekt�rd�ğ�  durumlarda  atanacak  �k�nc�  tez  danışmanı,  Ün�vers�te
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kadrosu dışından en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r. İk�nc� tez danışmanı, danışmanın �steğ�, ABD/ASD
kurulunun  öner�s�  ve  EYK  kararıyla  atanır.  Yer  değ�şt�ren  ve  emekl�ye  ayrılan  öğret�m  üyeler�n�n  başlamış  olan
danışmanlıkları �stemeler� hal�nde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Öğrenc�n�n öğren�m� süres�nce alacağı dersler� bel�rlemek, kayıt yen�leme onayı vererek bu derslere devamını
ve  öğren�m  durumunu  �zlemek,  tez  çalışmasını  yönetmek,  gerekt�ğ�nde  �dare  �le  �l�şk�ler�nde  aracılık  etmek,  d�ğer
akadem�k  problemler�yle  �lg�lenmek  ve  her  yarı  yıl  sonunda  öğrenc�n�n  başarı  durumu  hakkındak�  raporu  enst�tü
müdürlüğüne �letmek danışmanın yükümlülüğünded�r. B�r öğrenc�n�n danışmanı, ABD/ASD kurulunun gerekçel� öner�s�
ve EYK kararı �le değ�şt�r�leb�l�r.

(3) Danışman, tez öner�s�n�n EYK’ca kabulünden  �t�baren  tez danışmanı olarak atanır. Tez danışmanı, EYK’ca
atandığı  tar�hten  �t�baren  danışmanı  olduğu  öğrenc�ler  �ç�n  tüm  d�ğer  akadem�k  ve  �dar�  yük  ve  görevler�ne  ek  olarak
kadrosunun bulunduğu ABD/ASD’de program açılmamış �se öğrenc�n�n bulunduğu ABD/ASD’de uzmanlık alan ders�
açar.  Her  öğrenc�,  açılan  uzmanlık  alan  ders�n�  almakla  yükümlüdür.  Uzmanlık  alan  ders�ne  �l�şk�n  �lkeler,  EK’ca
kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

Yeterl�k sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterl�k sınavı, dersler�n� ve sem�ner�n�  tamamlayan öğrenc�n�n alanındak�  temel konular ve

kavramlar �le doktora çalışmasıyla �lg�l� b�l�msel araştırma der�nl�ğ�ne sah�p olup olmadığının ölçülmes�d�r. B�r öğrenc� b�r
yılda en fazla �k� kez yeterl�k sınavına g�rer. 34 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len koşulları sağlayan öğrenc� 6 ay
�çer�s�nde  yeterl�k  sınavına  g�rmek  zorundadır.  Ancak  yüksek  l�sans  dereces�  �le  kabul  ed�len  öğrenc�  en  geç  beş�nc�
yarıyılın, l�sans dereces�  �le  kabul  ed�lm�ş olan öğrenc�  en geç yed�nc�  yarıyılın  sonuna kadar  yeterl�k  sınavına g�rmek
zorundadır. Yeterl�k sınavına g�rmeyen öğrenc� başarısız olarak kabul ed�l�r. Yeterl�k sınavı DYK’nın öner�s� ve EYK’nın
onayı �le yapılır.

(2) Yeterl�k sınavları ABD/ASD kurulunca öner�len ve EYK tarafından atanan sürekl� görev yapan beş k�ş�l�k
DYK tarafından düzenlen�r ve yürütülür. B�r öğret�m üyes� b�rden  fazla DYK’da yer  alab�l�r. DYK,  farklı  alanlardak�
sınavları  hazırlamak,  uygulamak  ve  değerlend�rmek  amacıyla  sınav  jür�ler�  kurar.  Doktora  yeterl�k  sınav  jür�s�,  b�r�
öğrenc�n�n  danışmanı,  en  az  �k�s�  başka  b�r  yükseköğret�m  kurumundan  olmak  üzere  beş  asıl  ve  b�r�  başka  b�r
yükseköğret�m  kurumundan  olmak  üzere  �k�  yedek  öğret�m  üyes�nden  oluşur.  Yeterl�k  sınavı  toplantıları  öğret�m
elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır.

(3)  Yeterl�k  sınavı  yazılı  ve  sözlü  olarak  �k�  bölüm  hal�nde  yapılır.  Yazılı  sınavda  başarılı  olan  öğrenc�  sözlü
sınava alınır. Sınav  jür�ler� öğrenc�n�n yazılı ve sözlü sınavlardak� başarı durumunu değerlend�rerek öğrenc�n�n başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, enst�tü ABD/ASD başkanlığınca yeterl�k sınavını �zleyen
üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(4)Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc� b�r sonrak� yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrenc�n�n  doktora  programı  �le  �l�ş�ğ�  kes�l�r.  Öğrenc�n�n  taleb�  hal�nde  l�sans  dereces�  �le  doktora  programına  kabul
ed�lm�ş ve en az yed� ders�n� başarı �le tamamlamış b�r öğrenc� yüksek l�sans programına geçeb�l�r.

(5)  DYK  jür�s�  yeterl�k  sınavını  başaran  b�r  öğrenc�n�n,  ders  yükünü  tamamlamış  olsa  b�le  toplam  kred�
m�ktarının  üçte  b�r�n�  geçmemek  şartıyla  fazladan  ders/dersler  almasını  �steyeb�l�r.  Öğrenc�,  �lg�l�  EYK  kararıyla
bel�rlenecek dersler� başarmak zorundadır.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 38 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n b�r ay �ç�nde �lg�l� ABD/ASD kurulunun öner�s�

ve EYK’nın kararı �le TİK oluşturulur.
(2) TİK üç öğret�m üyes�nden oluşur. TİK’de danışmandan başka �lg�l� ABD/ASD �ç�nden ve dışından b�rer üye

yer alır. İk�nc� tez danışmanının atanması durumunda �k�nc� tez danışmanı �sterse TİK toplantılarına katılab�l�r.
(3) TİK kurulmasından sonrak� dönemlerde, �lg�l� ABD/ASD başkanlığının öner�s� ve EYK kararıyla üyelerde

değ�ş�kl�kler yapılab�l�r.
Tez öner�s� savunması
MADDE 39 –  (1) Doktora  yeterl�k  sınavını  başarı  �le  tamamlayan  öğrenc�  en  geç  altı  ay  �ç�nde  yapacağı  tez

çalışmasının amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan  tez öner�s�n� TİK önünde  d�nley�c�lere  açık  şek�lde  sözlü
olarak savunur. Öğrenc�, tez öner�s�  �le  �lg�l� yazılı b�r  raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyeler�ne
dağıtır. Sözlü  savunmanın  tar�h�, yer� ve  saat� TİK  tarafından bel�rlen�r. Tez öner�s�  savunması, ABD/ASD kurulunun
öner�s� ve EYK kararı �le elektron�k ortamda da yapılab�l�r.

(2) TİK öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul, düzeltme veya redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme
�ç�n  b�r  ay  süre  ver�l�r.  Bu  süre  sonunda  kabul  veya  red  yönünde  salt  çoğunlukla  ver�len  karar,  �lg�l�  ABD/ASD
başkanlığınca  �şlem�n  b�t�ş�n�  �zleyen  üç  gün  �ç�nde  enst�tüye  tutanakla  b�ld�r�l�r.  Tez  konusu,  et�k  kurul  onayı
gerekt�r�yorsa �lg�l� et�k kurul onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

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

(4) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n TİK OcakHaz�ran ve TemmuzAralık ayları arasında b�rer defa olmak
üzere  yılda  �k�  kez  toplanır.  TİK  toplantısı,  ABD/ASD  kurulunun  öner�s�  ve  EYK  kararı  �le  elektron�k  ortamda  da
yapılab�l�r. Öğrenc�,  toplantı  tar�h�nden en az b�r ay önce TİK üyeler�ne yazılı b�r  rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özet� ve b�r  sonrak�  altı  aylık dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n  tez  çalışması,
kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla bel�rlen�r. Kom�te tarafından üst üste �k� kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
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(5)  Tez  öner�s�  savunmasına  geçerl�  b�r mazeret�  olmaksızın  b�r�nc�  fıkrada  bel�rt�len  sürede  g�rmeyen  öğrenc�
başarısız sayılarak, tez öner�s� redded�l�r.

Tez�n sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındak� b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları Senato tarafından kabul ed�len yazım

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

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak bel�rtt�ğ� görüşü
ve �nt�hal raporu �le b�rl�kte tez� �lg�l� ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.

(3) Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n en az üç TİK raporu sunulması gerek�r.
(4) Doktora tez jür�s�, danışman ve enst�tü ABD/ASD başkanlığının öner�s� ve EYK onayı �le atanır. Jür�, üçü

öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve en az �k�s� kend� yükseköğret�m kurumu dışından olmak
üzere danışman dâh�l beş asıl ve b�r� başka b�r yükseköğret�m kurumundan  olmak üzere  �k�  yedek  öğret�m üyes�nden
oluşur. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(5)  Jür�  üyeler�,  söz  konusu  tez�n  kend�ler�ne  tesl�m  ed�ld�ğ�  tar�hten  �t�baren  en  geç  b�r  ay  �ç�nde  toplanarak
öğrenc�y� tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı,  tez çalışmasının sunumu ve bunu  �zleyen sorucevap bölümünden
oluşur. Tez savunma toplantıları öğret�m elemanları,  l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n
katılımına açık olarak yapılır. Tez savunmasının yer� ve tar�h� ABD’n�n öner�s� ve EYK kararı �le bel�rlen�r. Jür�, �ç�nden
seçt�ğ� b�r başkanın yönet�m�nde savunmayı yürütür. Tez savunması süres� en az 45, en çok 120 dak�kadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� d�nley�c�lere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme  kararı  ver�r.  Jür�  tarafından  tez�  kabul  ed�len  öğrenc�ler  başarılı  olarak  değerlend�r�l�r.  Bu  karar,  enst�tü
ABD/ASD başkanlığınca tez  sınavını  �zleyen üç gün  �ç�nde  �lg�l�  enst�tüye  tutanakla b�ld�r�l�r. Tez�  başarısız  bulunarak
redded�len  öğrenc�n�n Ün�vers�te  �le  �l�ş�ğ�  kes�l�r.  Tez�  hakkında  düzeltme  kararı  ver�len  öğrenc�  en  geç  altı  ay  �ç�nde
gerekl� düzeltmeler�  yaparak  tez�n�  aynı  jür�  önünde  yen�den  savunur. Bu  savunmada  da  başarısız  bulunan  öğrenc�n�n
Ün�vers�te  �le  �l�ş�ğ�  kes�l�r.  L�sans  dereces�  �le  doktoraya  kabul  ed�lm�ş  olanlardan  tezde  başarılı  olamayanlara,
ABD/ASD’de �lg�l� b�r tezs�z yüksek l�sans programı var �se talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

D�ploma
MADDE 41 – (1) Doktora programına tezl� yüksek l�sans dereces� �le başlayan, tez savunmasında başarılı olan

ve mezun�yet� �ç�n gerekl� en az 240 AKTS kred�s� koşulunu sağlayan, doktora programına l�sans dereces� �le başlayan ve
mezun�yet�  �ç�n  gerekl�  en  az  300  AKTS  kred�s�  koşulunu  sağlayan  öğrenc�,  d�ğer  koşulları  da  sağlamak  kaydıyla,
doktora  tez�n�n c�ltlenm�ş en az üç kopyasını ve tez�n pdf  formatında kayded�lm�ş  �k� adet CD’s�n�  tez savunması g�r�ş
tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde danışmanına tesl�m eder. Danışman, tez�n yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak bel�rtt�ğ� görüşü �le tez�n nüshalarını ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r.

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

(3) Doktora programını  tamamlayan öğrenc�ye, üzer�nde ABD/ASD programının YÖK  tarafından onaylanmış
adının, mezun�yet tar�h�n�n ve Rektör  �le Enst�tü Müdürünün  �mzasının yer aldığı doktora d�ploması ver�l�r. Mezun�yet
tar�h�, tez�n kabul ed�ld�ğ� tez savunma tar�h�d�r.

(4) İlg�l� enst�tü tarafından tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde doktora tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda,
b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönder�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Çalışması

Amaç
MADDE  42  –  (1)  Sanatta  yeterl�k  çalışması  özgün  b�r  sanat  eser�n�n  ortaya  konulmasını,  müz�k  ve  sahne

sanatlarında �se üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğer� b�r yükseköğret�m programıdır.
(2) YÖK’çe açılması uygun bulunan sanatta yeterl�k programlarına başvuru kabul ed�l�r.
Ders yükü
MADDE  43  –  (1)  Sanatta  yeterl�k  programı,  tezl�  yüksek  l�sans  dereces�  olan  öğrenc�ler  �ç�n  60  AKTS

kred�s�nden az olmamak koşulu  �le  en az 21 ulusal kred�l�k  en az 7 adet  ders  ve uygulamaları,  sem�ner  ders�,  yeterl�k
sınavı, tez öner�s�, uzmanlık alan ders�  �le  tez veya serg�, proje,  res�tal, konser,  tems�l g�b� çalışmaları kapsayan toplam
240  AKTS  kred�s�nden,  l�sans  dereces�yle  kabul  ed�len  öğrenc�ler  �ç�n  de  42  ulusal  kred�l�k  14  dersten  az  olmamak
koşulu �le yeterl�k sınavı, tez öner�s� �le uzmanlık alan ders� �le tez veya serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmaları
kapsayan toplam en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

(2) Sem�ner dersler�, uzmanlık alan ders� ve tez çalışmasının ulusal kred�s� yoktur, başarılı veya başarısız olarak
değerlend�r�l�r. Sanatta yeterl�k öğrenc�ler�n�n aldıkları enst�tü ortak seçmel� dersler�n�n kred�ler� sanatta yeterl�k kred�s�ne
ve not ortalamasına dâh�l ed�lmez.

(3) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler en fazla �k�, l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �se
en fazla dört l�sansüstü ders�n�, �lg�l� enst�tü ABD/ASD başkanlığının öner�s� ve EYK’nın onayı �le d�ğer yükseköğret�m
kurumlarında ver�lmekte olan derslerden seçeb�l�r.

Süre
MADDE 44 –  (1)  Sanatta  yeterl�k  programını  tamamlama  süres�,  b�l�msel  hazırlıkta  geçen  süre  har�ç  yüksek

l�sans dereces�  �le  kabul  ed�lenler  �ç�n  kayıt  olduğu  programa  �l�şk�n  dersler�n  ver�ld�ğ�  dönemden  başlamak  üzere  her
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dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sek�z yarı yıl olup azam� tamamlama süres� on �k� yarı yıl, l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n on yarı yıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarı yıldır.

(2) Sanatta yeterl�k programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarı yıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarı yıldır. Bu süre �ç�nde kred�l�
dersler�n� başarıyla  tamamlayamayan veya YÖK’ün öngördüğü en az genel not ortalamasını  sağlayamayan öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

(4) L�sans dereces� �le sanatta yeterl�k programına başvurmuş öğrenc�lerden gerekl� kred� yükü, proje ve benzer�
d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla sanatta yeterl�k tez�nde başarılı olamayanlara, ABD/ASD’de �lg�l� b�r tezs�z
yüksek l�sans programı var �se talep ed�lmes� hal�nde tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Danışman atanması
MADDE  45  –  (1)  ASD  başkanlığı,  her  öğrenc�  �ç�n  ders  ve  uygulama  seç�m�  �le  tez,  serg�  veya  proje

yürütülmes�nde  danışmanlık  yapacak  b�r  öğret�m üyes�n� Ün�vers�te  kadrosundak�  öğret�m üyeler�  arasından  atar  veya
n�tel�kler� Senato tarafından bel�rlenen b�r öğret�m görevl�s�n�, öğrenc�n�n görüşünü de alarak kayıt tar�h�nden �t�baren en
geç on beş gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye öner�r. Danışmanın sanatta yeterl�k programlarında tez, serg�, proje, res�tal, konser,
tems�l g�b� çalışmalar yönet�leb�lmes�  �ç�n başarıyla  tamamlanmış en az b�r yüksek  l�sans  tez�  yönetm�ş  olması  gerek�r.
Danışman  öner�s�  EYK  kararı  �le  kes�nleş�r.  Sanatta  yeterl�k  çalışmasının  n�tel�ğ�nden  dolayı  gerekl�  hallerde,  �k�nc�
danışman  da  atanab�l�r.  İk�nc�  tez  danışmanı  ün�vers�te  kadrosu  dışından  doktora/sanatta  yeterl�k  dereces�ne  sah�p
k�ş�lerden de olab�l�r. Yer değ�şt�ren ve emekl�ye ayrılan öğret�m üyeler�n�n başlamış olan danışmanlıkları �sterlerse süreç
tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Danışman tez öner�s�n�n EYK’ca kabulünden �t�baren danışmanı olduğu öğrenc�ler �ç�n tüm d�ğer akadem�k
ve �dar� yük ve görevler�ne ek olarak uzmanlık alan ders� adlı b�r ders açar. Öğrenc�, açılan uzmanlık alan ders�n� almakla
yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı bulunan öğrenc�n�n uzmanlık alan ders� de sona erer.

Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46 –  (1) Tez hazırlayan b�r  öğrenc�  elde  ett�ğ�  sonuçları,  serg�  veya  proje  hazırlayan  b�r  öğrenc�  �se

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen b�r metn�, Senato tarafından bel�rlenen esaslara uygun olarak yazmak ve ayrıca tez�n�,
serg�s�n� veya projes�n� azam� süren�n sonuna kadar jür� önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterl�k  çalışmasının  savunmasından önce  ve  düzeltme  ver�len  tez  ve  çalışmalarda  �se  düzeltme  �le
b�rl�kte  öğrenc�  tez�n�/çalışmasını  tamamlayarak  danışmanına  sunar.  Danışman,  tez�n  yazım  kurallarına  uygunluğu
yönünden  yazılı  olarak  bel�rtt�ğ�  görüşü  ve  �nt�hal  raporu  �le  tez� ASD başkanlığı  aracılığıyla  �lg�l�  enst�tüye  gönder�r.
Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez EYK’ya gönder�l�r.

(3) Sanatta yeterl�k jür�s�, danışman ve enst�tü ABD/ASD başkanlığının öner�s� ve EYK onayı �le atanır. Jür�, en
az �k�s� Ün�vers�te dışından öğret�m üyes� olmak üzere danışman dâh�l beş k�ş�den oluşur. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

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

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak, tez veya serg�, proje, res�tal, konser, tems�l
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Tez� ve sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�len öğrenc�ler
başarılı olarak değerlend�r�l�r. Bu karar, ASD başkanlığınca sınavı �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(6) Tez� ve sanatta yeterl�k çalışması başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(7) Sanatta yeterl�k çalışması hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler�

yaparak tez,  serg�,  proje,  res�tal,  konser,  tems�l  g�b�  sanatta  yeterl�k  çalışmasını  aynı  jür�  önünde yen�den  savunur. Bu
savunma  sonunda  da  başarısız  bulunarak  sanatta  yeterl�k  çalışması  kabul  ed�lmeyen  öğrenc�n�n  Ün�vers�te  �le  �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(8) L�sans dereces� �le sanatta yeterl�k programına kabul ed�lm�ş olanlardan tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l
g�b� sanatta  yeterl�k  çalışması  başarılı  olamayanlar  �ç�n  ABD/ASD’de  �lg�l�  b�r  tezs�z  yüksek  l�sans  programı  var  �se
talepler� hal�nde 25 �nc� madden�n altıncı fıkrasına göre tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Sanatta yeterl�k d�ploması
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterl�k programına tezl� yüksek l�sans dereces� �le başlayan, tez savunmasında başarılı

olan ve mezun�yet� �ç�n gerekl� en az 240 AKTS kred�s� koşulunu sağlayan, sanatta yeterl�k programına l�sans dereces� �le
başlayan  ve  mezun�yet�  �ç�n  gerekl�  en  az  300  AKTS  kred�s�  koşulunu  sağlayan  öğrenc�ye  Ün�vers�telerarası  Kurul
tarafından bel�rlenen ve ASD’dek� programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve enst�tü müdürünün  �mzasını
taşıyan sanatta yeterl�k d�ploması ver�l�r. Mezun�yet tar�h�,  tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı
sınav tar�h�d�r.

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

(3)  İlg�l� enst�tü  tarafından  tez�n  tesl�m�nden  �t�baren üç ay  �ç�nde sanatta yeterl�k  tez�n�n b�r kopyası elektron�k
ortamda, b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönder�l�r.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Ortaöğret�m Alan Öğretmenler�ne Yönel�k Programlar

Program türler�
MADDE 48 – (1) İlg�l� alanın bulunduğu fakülte �le eğ�t�m fakülteler� ve �lg�l� ana b�l�m/ana sanat dallarınca ortak

yürütülen b�rleşt�r�lm�ş l�sans artı  tezs�z yüksek l�sans programları düzenlen�r. Bu programlardak� l�sans kademes�ndek�
öğrenc�ler, �lk yed� yarıyıldak� dersler�n� alan fakültes�nden alırlar.

(2)  Bu  dersler�n  tümünü  başarı  �le  tamamlayan  öğrenc�ler,  l�sans  kademes�n�n  son  yarı  yılında  o  alanın  nasıl
öğret�leceğ�n�  kapsayan  ders  ve  uygulamalarını  eğ�t�m  fakültes�nden  alırlar  ve  bunları  da  başarı  �le  tamamlayan
öğrenc�lere, o alanın adını ana dal, eğ�t�m� de yan dal olarak bel�rten l�sans d�ploması ver�l�r.

(3)  L�sans  kademes�n�  tamamlayan  öğrenc�ler  �lg�l�  enst�tüye  bağlı  b�r  ana  b�l�m  dalı  olarak  yürütülen  tezs�z
yüksek l�sans kademes�ne doğrudan geç�r�l�rler. L�sansüstü kademede �k� yarı yıla eşdeğer b�r süre �ç�nde mezun�yet �ç�n
öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrenc�lere �lg�l� alan öğretmenl�ğ�n�n adını taşıyan yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

(4) Tezs�z yüksek l�sans programı, YÖK’çe tesp�t ed�len programlardan l�sans d�ploması almış öğrenc�ler�, l�sans
d�ploması almış oldukları programla �lg�l� ortaöğret�m alanında öğretmen olarak yet�şt�rmek amacıyla �k� yarı yıla eşdeğer
b�r sürey� kapsayacak şek�lde düzenler. Bu tür yüksek l�sans programlarına, usul ve esasları YÖK’çe tesp�t ed�len sınavla
öğrenc� seç�l�r ve yerleşt�r�l�r.

(5) Ortaöğret�m  alan  öğretmenler�n�n  yet�şt�r�lmes�  amacı  �le  düzenlenen  b�rleşt�r�lm�ş  l�sans  artı  tezs�z  yüksek
l�sans ve tezs�z yüksek l�sans programlarına �l�şk�n g�r�ş ve mezun�yet şartları �le bu programların yürütülmes�ne �l�şk�n
konularda, YÖK ve Ün�vers�telerarası Kurul kararları uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

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

öğrenc�n�n aldığı her ders�n AKTS’n�n başarı notu �le çarpımları toplamının AKTS sayısına bölünmes� �le bulunur.
D�s�pl�n
MADDE 50 – (1) L�sansüstü programına kayıtlı öğrenc�ler�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler� 18/8/2012 tar�hl� ve 28388

sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Yükseköğret�m  Kurumları  Öğrenc�  D�s�pl�n  Yönetmel�ğ�  hükümler�ne  göre
yürütülür.

Tel�f ücret�
MADDE 51 – (1) Tezler�n enst�tü tarafından kısmen veya tamamen yayımlanması hâl�nde tel�f ücret� ödenmez.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE  52  –  (1)  Bu  Yönetmel�kte  hüküm  bulunmayan  hallerde,  �lg�l�  mevzuat  hükümler�  �le  YÖK,

Ün�vers�telerarası Kurul, Senato ve �lg�l� yönet�m kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 53 – (1) 31/5/2012 tar�hl� ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Ün�vers�tes�

L�sansüstü Eğ�t�mÖğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
İnt�bak
GEÇİCİ  MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmel�kle  get�r�lm�ş  hükümler�n  uygulaması  ve  bel�rlenm�ş  süreler  bu

Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren başlar.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı  tar�h�nden önce aynı anda b�rden fazla  l�sansüstü programa kayıtlı olan öğrenc�ler

hakkında 20/4/2016 tar�hl� ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ�n�n
35 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenc�ler doktora
programlarına başvurab�l�r.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce Kamu Personel� Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavı  (KPDS)’nda
başarılı olan öğrenc�ler�n hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmel�k, yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�, Adnan Menderes Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


