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YÖNETMELİK

Uludağ Ün�vers�tes�nden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Uludağ Ün�vers�tes�ndek� enst�tüler tarafından yürütülen l�sansüstü eğ�t�m-
öğret�me �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; yüksek l�sans, doktora, sanat dallarında yapılan sanatta yeterl�k, b�l�msel hazırlık
programı, özel öğrenc�, ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� ve benzer� programlara �l�şk�n öğrenc� kabulü, ders plan ve programları,
sınavlar, tez, d�ploma ve benzer� faal�yetler�n düzenlenmes� �le �lg�l� 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) Anab�l�m/ana sanat dalı akadem�k kurulu: İlg�l� anab�l�m/ana sanat dalı akadem�k kurulunu,
             b) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
             c) Enst�tü: Uludağ Ün�vers�tes�ne bağlı l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m yapan enst�tüler�,
             ç) Enst�tü anab�l�m / ana sanat dalı: İlg�l� enst�tü anab�l�m/ana sanat dalını,
             d) Enst�tü kurulu: İlg�l� enst�tü kurulunu,
             e) Enst�tü yönet�m kurulu: İlg�l� enst�tü yönet�m kurulunu,
             f) KPDS: Kamu Personel� Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t  Sınavını,
             g) Rektör: Uludağ Ün�vers�tes� Rektörünü,
             ğ) Senato: Uludağ Ün�vers�tes� Senatosunu,
             h) TOEFL (Test of Engl�sh as a Fore�gn Language): İng�l�zce D�l Sınavını,
             ı) TÖMER:Türkçe Öğret�m Merkez�n�,
             �) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
             j) ÜDS: Ün�vers�telerarası Kurul Yabancı D�l Sınavını,
             k) Ün�vers�te: Uludağ Ün�vers�tes�n�,
             l) Yönet�m Kurulu: Uludağ Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu
             �fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

L�sansüstü Programların Açılması, Programlara
Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

 
             L�sansüstü program açma tekl�fler�
             MADDE 5 – (1) L�sansüstü programlar, enst�tüler�n anab�l�m ve ana sanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.
L�sansüstü programlar, sırasıyla �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı ve enst�tü kurulunun tekl�f�, Senatonun oluru ve Rektörlüğün
Yükseköğret�m Kuruluna (YÖK)’e tekl�f� ve YÖK’ün kararı �le açılır.  Açılan programlar enst�tü anab�l�m ve enst�tü ana sanat
dalları �le aynı adları taşır. Ancak, Rektörlüğün öner�s� ve Yükseköğret�m Kurulu kararı �le b�r enst�tü anab�l�m veya ana sanat
dalında, o enst�tü anab�l�m veya enst�tü ana sanat dalından değ�ş�k b�r ad taşıyan b�r l�sansüstü program açılab�leceğ� g�b�,
d�s�pl�nler arası l�sansüstü program da açılab�l�r. Aynı usule tab�� olmak kaydıyla, yurt�ç� ve/veya yurtdışındak� ün�vers�teler
�le ortak l�sansüstü programlar da açılab�l�r.
             Kontenjanların bel�rlenmes� ve �lanı
             MADDE 6 – (1) Enst�tü anab�l�m/ana sanat dalları kend� akadem�k kurullarında, Senatonun kabul ett�ğ� yüksek
l�sans, doktora ve tıpta uzmanlık eğ�t�m� değerlend�rme ölçütler�ne uygun olarak bel�rleyecekler� öğrenc� kontenjanlarını ve
varsa kontenjanlarla �lg�l� özel koşulları �lg�l� enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�r. İlg�l� enst�tü kurulu kontenjanlarla �lg�l� gerekl�
düzenlemey� yapar. Enst�tü kurulunca öner�len ve Ün�vers�te Senatosunda karara bağlanan l�sansüstü öğrenc� kontenjanları
Rektörlük oluru �le �lan ed�l�r.
             Yüksek l�sans programına başvuru koşulları
             MADDE 7 – (1) B�r öğrenc�n�n tezl� veya tezs�z yüksek l�sans programına başvurab�lmes� �ç�n;
             a) B�r l�sans d�plomasına ve Senatonun bel�rleyeceğ� ölçütler doğrultusunda �lg�l� ALES taban puanına sah�p olması
gerek�r.
             b) Güzel Sanatlar Fakültes� �le Konservatuvar öğrenc�ler�nden ALES’e g�rm�ş olma koşulu aranmaz.
             c) Yükseköğret�m Kurulunun kabul ett�ğ� İng�l�zce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça g�b� yabancı d�ller�n
b�r�nden ÜDS, KPDS, TOEFL ve Uludağ Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı d�l sınavından
Senatonun bel�rleyeceğ� taban puanını almış olması gerek�r. Bunun dışındak� yabancı d�l belgeler�n�n eşdeğerl�ğ�ne �lg�l�
enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r.
             ç) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından ver�len Türkçe yeterl�k ve �lg�l� ALES sonuç belgeler� aranır.
             Doktora programına başvuru koşulları
             MADDE 8 – (1) B�r öğrenc�n�n doktora programına başvurab�lmes� �ç�n;
             a) Yüksek l�sans d�plomasına veya tıp, d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakülteler� d�plomasına veya eczacılık ve fen-
edeb�yat fakültes� l�sans mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan



uzmanlık yetk�s�ne sah�p olması gerek�r. L�sans d�ploması �le doktora programına başvuru �se doktora programının özel
uygunluk koşuluna bağlıdır.
             b) Yüksek l�sans ve l�sans d�plomasıyla başvuranlardan ALES puanının fen ve sağlık b�l�mler� �ç�n sayısal, sosyal
b�l�mler �ç�n eş�t ağırlıklı ve/veya sözel puan türler�nde Senatonun bel�rleyeceğ� taban puanına sah�p olması şartı aranır. Güzel
Sanatlar Fakültes� �le Konservatuvar öğrenc�ler�nden ALES’e g�rm�ş olma koşulu aranmaz.
             c) Tıp fakültes� mezunu olup, temel tıp b�l�mler� doktora programlarına başvuranlardan sayısal ALES veya TUS
belgeler�nden b�r� �sten�r. TUS puanı �le başvuranların en az 50 temel tıp puanı almış olması gerek�r. Uzmanlık eğ�t�m�n�
b�t�renler�n doktora eğ�t�m�ne başvuruları esnasında ALES veya TUS’a g�r�ş şartı aranmaz.
             ç) Yükseköğret�m Kurulunun kabul ett�ğ� İng�l�zce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça; yabancı uyruklu öğrenc�ler
�ç�n İng�l�zce, Almanca, Fransızca d�ller�n�n b�r�nden ÜDS, KPDS veya TOEFL sınavından Senatonun bel�rleyeceğ� taban
puanını almış olması gerek�r. Bunun dışındak� yabancı d�l belgeler�n�n eşdeğerl�ğ�ne Senato karar ver�r. 
             d) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından ver�len Türkçe yeterl�k belges� aranır.
             Sanatta yeterl�k programına başvuru koşulları
             MADDE 9 – (1) B�r öğrenc�n�n sanatta yeterl�l�k programına başvurab�lmes� �ç�n;
             a) Yüksek l�sans d�plomasına ve Senatonun her yıl bel�rleyeceğ� sözel ALES taban puanına sah�p olması gerek�r.
             b) Güzel Sanatlar Fakültes� �le Konservatuvar öğrenc�ler�nden ALES’e g�rm�ş olma koşulu aranmaz.
             c) Yükseköğret�m Kurulunun kabul ett�ğ� İng�l�zce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça d�ller�n�n b�r�nden; yabancı
uyruklu öğrenc�ler �ç�n İng�l�zce, Almanca, Fransızca d�ller�n�n b�r�nden ÜDS, KPDS veya TOEFL sınavından Senatonun
bel�rleyeceğ� taban puanını almış olması gerek�r. Bunun dışındak� yabancı d�l belgeler�n�n eşdeğerl�ğ�ne Senato karar ver�r.
             ç) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından ver�len Türkçe yeterl�k belges� aranır.
             Jür� seç�m�, değerlend�rme ve kayıt
             MADDE 10 – (1) L�sansüstü programlara başvuran adayların mülakat ve başarı değerlend�rmes� jür� tarafından
yapılır. Jür�, anab�l�m dalı kurulunun öner�s� alınarak �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunca bel�rlenen üç veya beş as�l, �k� veya üç
yedek üyeden oluşur. Jür� kend� arasında b�r kom�syon başkanı seçer.
             (2) Yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k çalışması programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşullarına
uygunluğu �lg�l� enst�tü müdürlüğünce onaylananlar, esasları Senato tarafından bel�rlenen b�r mülakata alınır.
             (3) Jür�, mülakat sonrası yapacağı genel değerlend�rmede; ALES puanı, l�sans/yüksek l�sans mezun�yet notu, Senato
tarafından bel�rlenen esaslara göre dönüştürülmek üzere yabancı d�l puanı ve mülakat notlarının Senato tarafından bel�rlenen
yüzde ağırlıklarına göre hesaplayacağı genel başarı notuna göre adayları sıralar, eş�tl�k durumunda yabancı d�l puanına bakılır.
Mülakat belgeler�yle, genel değerlend�rme sonuçları b�r tutanakla en geç �k� gün �ç�nde �lg�l� enst�tü müdürlüğüne tesl�m
ed�l�r. Değerlend�rme sonuçları �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r ve �lg�l� enst�tü müdürlüğünce �lan ed�l�r.
             (4) Yukarıdak� değerlend�rme koşulları yabancı uyruklu öğrenc�ler �ç�n de geçerl�d�r.
             (5) Kayıt yaptırmayanların neden olduğu kontenjan boşlukları, �lg�l� enst�tünün bel�rleyeceğ� tar�hler arasında
l�stedek� sıralama esas alınarak doldurulab�l�r.
             (6) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan öğrenc� adaylarının, kes�n kayıt sırasında kend� kurum am�r�nden programa
devam edeb�leceğ�ne da�r �z�n belges� get�rmes� gerek�r.  Ün�vers�te mensupları �se Rektörden �z�n almak zorundadır. İz�n
belges� get�rmeyen adayın kes�n kaydı yapılmaz ve bu durumdak� adaylar öğrenc�l�k haklarından faydalanamaz.
             B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
             MADDE 11 – (1) Yüksek l�sans ve doktora programlarına kabul ed�len ve n�tel�kler� aşağıda bel�rt�len öğrenc�lere
eks�kl�kler�n� g�dermek amacıyla b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r. Buna göre;
             a) L�sans veya yüksek l�sans dereces�n� başvurdukları yüksek l�sans veya doktora programından farklı alanda almış
olan adaylar b�l�msel hazırlık programına alınır. L�sans veya yüksek l�sans dereceler�n�  Ün�vers�te dışındak� yükseköğret�m
kurumlarından almış olan yüksek l�sans veya doktora adayları �se anab�l�m dalı kurulunun gerekl� görmes� hal�nde b�l�msel
hazırlık programına  alınır.
             b) Yüksek l�sans ve doktora programlarında, b�l�msel hazırlık programına kabul ed�len öğrenc�ler�n alacağı dersler,
eğ�t�m-öğret�m yarıyılı başlamadan önce �lg�l� anab�l�m dalı akadem�k kurulunun öner�s� ve Yönet�m Kurulu kararı �le
bel�rlen�r.
             c) B�l�msel hazırlık programı en fazla �k� yarıyıl olarak düzenleneb�l�r. Bu programda geç�r�len süre bu Yönetmel�kte
bel�rt�len yüksek l�sans ve doktora programı süreler�n�n dışındadır.
             ç) B�l�msel hazırlık programında alınması gereken dersler, �lg�l� l�sansüstü programını tamamlamak �ç�n bel�rlenen
dersler�n yer�ne geçemez. Ancak, b�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc�, b�l�msel hazırlık dersler�n�n yanı sıra
danışmanın ve �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le zorunlu dersler�nden olmamak
kaydıyla l�sansüstü programa yönel�k dersler de alab�l�r. B�l�msel hazırlık programı en az 12, en fazla 24 kred�l�k ders
yükünden oluşur.
             d) B�l�msel hazırlık programında alınan dersler�n başarı durumu bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes� gereğ�nce �lg�l�
programın özell�kler�ne göre bel�rlenen esaslar çerçeves�nde değerlend�r�l�r. Öngörülen süre �ç�nde dersler�n tamamından
başarılı olamayan öğrenc�ye b�r defaya mahsus olmak kaydıyla başarısız olduğu derslerden ek sınav hakkı ver�l�r. Başarısız
olması hal�nde enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
             Özel öğrenc� kabulü
             MADDE 12 – (1) L�sans mezunları bel�rl� b�r konuda b�lg�s�n� artırmak amacı �le b�r yüksek l�sans programı ders�ne,
yüksek l�sans mezunları veya eşdeğer d�plomaya sah�p olanlar b�r doktora ders programı ders�ne özel öğrenc� statüsünde
devam edeb�lmek �ç�n müracaat edeb�l�r. Bu statü, �lg�l� anab�l�m dalı kurulu tekl�f� ve �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le
oluşturulur. Özel öğrenc� statüsünde olanlar öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz; ancak derse devam etme şartını yer�ne
get�rmes� hal�nde, �lg�l� derse devam ett�ğ�ne �l�şk�n b�r belge ver�l�r. Özel öğrenc� statüsü �le b�r dönemde en fazla �k� derse
devam ed�leb�l�r. Bu öğrenc�ler, �lg�l� mevzuata göre bel�rlenen �k�nc� öğret�m öğrenc�ler� �ç�n bel�rlenen öğren�m ücret�n�
öderler.
             (2) Özel öğrenc�ler�n, en fazla �k� yarıyıl ara vermek kaydı �le �lg�l� l�sansüstü programa başvuru koşullarını
sağlayarak kabul ed�lmeler� durumunda, özel öğrenc� �ken aldığı dersler�n başarı koşullarını yer�ne get�rmeler� durumunda, bu
derse �l�şk�n muaf�yet talepler� enst�tü anab�l�m dalı başkanının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le geçerl�
sayılab�l�r.
             Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü



             MADDE 13 – (1) Ün�vers�tedek� veya d�ğer b�r yükseköğret�m kurumundak� eşdeğer b�r l�sansüstü programda en az
b�r yarıyılını başarı �le tamamlamış öğrenc�ler, l�sansüstü programlara yatay geç�ş yoluyla kabul ed�leb�l�r, ancak tez
aşamasında yatay geç�ş yapılmaz.  Yatay geç�ş �ç�n enst�tünün �lg�l� l�sansüstü programına başvuru koşullarındak� şartlar
geçerl�d�r.  Yatay geç�ş �ç�n başvuran öğrenc�n�n not dökümü ve ders �çer�kler�, �lg�l� anab�l�m dalı kurulunca oluşturulan
kom�syon tarafından değerlend�r�l�r. Kom�syon gerekl� görmes� hal�nde �lg�l� öğrenc�n�n müracaat ett�ğ� programa �nt�bakı �ç�n
ek dersler almasını önereb�l�r; aday mülakata alınır ve sonuçlar �lg�l� enst�tüye b�ld�r�l�r. Yatay geç�ş �şlem�, �lg�l� enst�tü
yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.
             (2) Orta öğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans programlarına yatay geç�ş �le öğrenc� alınmaz.
             Ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans programına öğrenc� kabulü
             MADDE 14 – (1) B�r öğrenc�n�n bu programa başvurab�lmes� �ç�n; YÖK’ün bel�rled�ğ� �lg�l� alanda l�sans
d�plomasına ve Senatonun bel�rleyeceğ� esaslar doğrultusunda �lg�l� ALES taban puanına sah�p olması gerek�r.
             Değerlend�rme koşulları
             MADDE 15 – (1) Senato, ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans programına başvuracak adaylar �ç�n
ALES puanı, l�sans mezun�yet notu ve jür� mülakat notunun genel başarı değerlend�rmes�ne �l�şk�n yüzde ağırlıklarını bel�rler.
             (2) Adaylar, mülakat sonrası genel başarı notuna göre sıralanır, eş�tl�k durumunda ALES notuna bakılır.
Değerlend�rme sonuçları �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r ve �lg�l� enst�tü müdürlüğünce �lan ed�l�r.
             Gel�şmekte olan ün�vers�telere öğret�m elemanları yet�şt�r�lmes�
             MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes� uyarınca b�r başka ün�vers�teden geç�c� kadro tahs�s� �le
l�sansüstü eğ�t�m yapmak amacı �le Ün�vers�teye müracaat ed�lmes� hal�nde, öğrenc� adaylarında bu Yönetmel�ğ�n öngördüğü
şartlar aranır.
             L�sansüstü programlara kayıt
             MADDE 17 – (1) L�sansüstü programlara kes�n kayıtlar Senatonun bel�rled�ğ� tar�hlerde yapılır. Bel�rt�len tar�hlerde
kes�n kayıt yaptırmayan veya eks�k evrak ve benzer� nedenlerle kayıt şartlarını yer�ne get�rmed�ğ� �ç�n kaydı yapılmayanların
daha sonra h�çb�r şek�lde kaydı yapılmaz.
             Kayıt yen�leme
             MADDE 18 – (1) L�sansüstü programlara kayıtlı bulunan öğrenc�ler, hang� aşamada olduklarına bakılmaksızın
Senatonun bel�rleyeceğ� takv�me göre Uludağ Ün�vers�tes� mensupları har�ç katkı payını öder ve ders kayıtlarını yaptırır.
Kaydını yen�lemeyen öğrenc�ler o yarıyıl �ç�n öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz. Arka arkaya �k� yarıyıl kaydını
yen�lemeyen öğrenc�n�n Yönet�m Kurulu kararı �le �l�şk�s� kes�l�r.
             İz�nl� sayılma
             MADDE 19 – (1) Haklı ve geçerl� nedenlerle, �lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le eğ�t�m-öğret�m süres�nce en fazla
�k� yarıyıl öğrenc� �z�nl� sayılab�l�r. İz�nl� sayılma süres� öğren�m ve ek süreden sayılmaz.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L�sansüstü Programlarda Dersler ve Danışman Atanması

 
             L�sansüstü ders programı
             MADDE 20 – (1) L�sansüstü ders programı; enst�tüler�n anab�l�m dallarında açılan enst�tü zorunlu dersler�, anab�l�m
dalı zorunlu ve seçmel� dersler� �le alan dışı seçmel� derslerden oluşur. Ders programı ve bu programda yapılacak değ�ş�kl�kler
anab�l�m dalı kurulu öner�s�, �lg�l� enst�tü kurulu tekl�f� ve Senato kararı �le gerçekleş�r. Ancak gerekl� görülmes� hal�nde �lg�l�
anab�l�m dalı tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le l�sansüstü öğrenc�ler�n�n  Ün�vers�te enst�tüler�nden b�r�nden veya b�r
başka yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü programından en fazla �k� ders almaları sağlanab�l�r. Alındığı programın zorunlu
dersler�nden olmamak kaydı �le bu derslerden başarılı olma şartı aranır ve kred� yüküne sayılır.
             (2) Anab�l�m dalı akadem�k kurulları her yıl  Mayıs ayında b�r sonrak� eğ�t�m-öğret�m yılının ders programını
değerlend�r�r, varsa ders değ�ş�kl�k tekl�f ve gerekçeler�n� enst�tü kurulu’na sunar.
             (3) Ders programı bütünlüğü �çer�s�nde; 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�n� kazandırma g�b� hususlar d�kkate alınır ve bu özell�kler�n sağlanmasında
uluslararası kabul görmüş ulusal ve uluslararası ün�vers�teler�n l�sansüstü ders programlarından yararlanılır.
             (4) B�r yarıyıllık eğ�t�m-öğret�m süres� �ç�nde, haftalık b�r saatl�k teor�k ders veya �k� saatl�k uygulama, laboratuvar
veya problem çözümü b�r kred� saat olarak değerlend�r�l�r. L�sansüstü programlarda b�r ders en fazla üç kred� saat olarak
düzenleneb�l�r.
             Dersler�n seç�lmes� ve ders kaydı
             MADDE 21 – (1) Yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarındak� dersler, enst�tü kurulunun tekl�f� ve
Senato kararı �le tesp�t ed�len öğrenc� sayısına göre açılab�l�r ve bu dersler�n sınavı  o yarıyıl sonunda yapılır. B�rb�r�n�n
devamı n�tel�ğ�nde olan b�r�nc� ve �k�nc� yarıyılda okutulan dersler �se aynı yarıyıl �ç�nde açılmaz. Bu dersler anab�l�m dalı
başkanlığının tekl�f� ve enst�tü kurulu kararı �le ön şartlı dersler olarak uygulanab�l�r.
             (2) Yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k öğrenc�s� ders ve tez aşamasında b�rer sem�ner vermek zorundadır.
Sem�nerler kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Sem�ner�n başarısız olması hal�nde sem�ner tekrarlanır.
Sem�ner metn� dönem sonunda �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığı aracılığı �le enst�tüye gönder�l�r.
             (3) Ders muaf�yet talepler� her yarıyılın başlangıcından �t�baren �lk �k� hafta �ç�nde yapılır.
             (4) Tez konusu �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�len öğrenc�ler, danışman öğret�m üyeler� tarafından her
yarıyıl açılab�lecek kred�s�z uzmanlık alan ders�n� alır.
             Ders başarısı
             MADDE 22 –  (1) Dersler�n sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılab�l�r. Sınav evrakı ve sonuçları
anab�l�m dalı başkanlığı aracılığı �le �lg�l� enst�tüye beş �ş günü �ç�nde �let�l�r. Ders başarısının tesp�t�ne �l�şk�n esaslar
şunlardır:
             a) Tezl� yüksek l�sans programı �le doktora ve sanatta yeterl�k programlarında, l�sans dereces�ne dayalı doktora
programları har�ç dersler, b�rb�r�n� �zleyen �k� yarıyıl, tezs�z yüksek l�sans programlarında �se dört yarıyıl olarak programlanır.
L�sansüstü programlarda alınan derslerden sınava g�reb�lmek �ç�n; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80
devam etm�ş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzer�nden ver�len puanlar �le değerlend�r�l�r. Başarılı olmak �ç�n tezl� ve tezs�z
yüksek l�sans programlarında 100 üzer�nden en az 70; doktora ve sanatta yeterl�k programlarında �se 100 üzer�nden en az 75
puan almak gerek�r. 100 üzer�nden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdak� g�b�d�r:



 
Harf Notu Katsayısı Puan

AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 50-59
FF 0 0-49

 
 
             b) Yukarıdak� esaslar çerçeves�nde 100 üzer�nden alınan puanların harf notları �le değerlend�r�lmes�nde; yüksek l�sans
ve b�l�msel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB, CC notları; doktora programında �se AA, BA, BB ve CB notu alan
öğrenc� o ders� başarmış sayılır.
             c) Ayrıca, yukarıdak� harf notları dışında aşağıdak� harfler de kullanılab�l�r:
             1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına �l�şk�n koşulları yer�ne get�rmeyen
öğrenc�ye ver�l�r. Not ortalaması hesabına FF notu olarak geç�l�r.
             2) S (Süren çalışma) notu; tez�n� başarıyla sürdürmekte olan öğrenc�ye ver�l�r.
             3) E (Eks�k) notu; �lg�l� ders�n ön koşullarını yer�ne get�rm�ş olma şartına bağlı olmak kaydıyla, hastalık veya �lg�l�
enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�leb�l�r b�r gerekçe �le dönem sonu sınavı, sem�ner,  laboratuvar, ödev ve benzer�
yükümlüğünü yer�ne get�rmeyen öğrenc�ye ver�l�r. E notu alan öğrenc�, notlarının enst�tüye tesl�m�nden �t�baren onbeş gün
�ç�nde eks�kl�kler�n� tamamlamak zorundadır. Ancak mazeret�n uzaması hal�nde enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le eks�k
tamamlama süres�, b�r sonrak� kayıt dönem�ne kadar uzatılab�l�r. Aks� halde E, K veya FF notuna dönüşür.
             4) G (Geçer) notu; kred�s�z dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenc�lere ver�l�r.
             5) M (Muaf) notu; yatay geç�ş �le �nt�bak �şlem�n� tamamlayan öğrenc�n�n müracaatı üzer�ne, daha öncek� öğret�m
kurumunda alıp da, başarılı olduğu ders�n anab�l�m dalı başkanlığınca bel�rlenen denkl�k öner�s� üzer�ne enst�tü yönet�m
kurulunun onayı sonucu ver�len nottur. Başka b�r l�sansüstü eğ�t�m kurumundan yatay geç�ş yoluyla gelen ve bu Yönetmel�k
gereğ� ders� tekrarlayacak öğrenc�ye M notu ver�lmez. M notu yarıyıl ortalamalarına dâh�l ed�lmez.
             6) K (Kalır) notu; kred�s�z dersler �le tez çalışmasında başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r. Tez çalışmasında K notu alan
öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. 
             ç) L�sansüstü programlarda; herhang� b�r ders�n sınavında başarısız olan öğrenc�, bu Yönetmel�ğ�n 32 nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne göre kend�s�ne tanınan ders alma süres� �ç�nde en az b�r ek sınav hakkı saklı olmak üzere o ders
açılmasa dah� her yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara g�rmek zorundadır. Ancak devamsızlık sebeb�yle başarısız sayılan veya
�lg�l� ders�n ön koşullarını yer�ne get�rmeyen öğrenc�, açıldığı dönemde ders� tekrarlar. Ders�n açılmaması veya programdan
çıkartılmış olması hal�nde, �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve yönet�m kurulu kararı �le o ders�n yer�ne eşdeğer b�r
ders bel�rlen�r. Bu durumda öğrenc� başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yer�ne muad�l dersten sorumlu olur.
             d) Anab�l�m dalı başkanları, l�sansüstü programlarda yer alan dersler�n sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü
sınavların tamamlanmasını tak�p eden beş gün �ç�nde anab�l�m dalı başkanları aracılığı �le �lg�l� enst�tü müdürlüğüne gönder�r.
             Ders başarı ortalaması
             MADDE 23 – (1) Öğrenc�n�n başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�ndek� tabloda harf
notu karşılığı olarak ver�len katsayılar üzer�nden hesaplanan yarıyıl akadem�k not ortalaması (YANO) ve genel akadem�k not
ortalaması (GANO) �le bel�rlen�r. YANO, öğrenc�n�n kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrenc�n�n
l�sansüstü programa g�r�ş�nden �t�baren, kayıtlı bulunduğu anab�l�m dalının ders programındak� dersler�n�n tümü göz önüne
alınarak ders dönem� sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
             (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları �le hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan dersler�n kred�ler�yle,
derslerden alınan harf notlarının eşdeğer� ağırlık katsayılarının çarpımından elde ed�len toplamın, toplam kred�ye
bölünmes�yle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması v�rgülden sonra �k� hanel� olarak hesaplanır.
             (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrenc�n�n kred�l� derslerden aldığı, (AA)’ dan (FF)’ ye kadar notların
değerlend�rmeye katılması �le bel�rlen�r.
             (4) Öğrenc�n�n aldığı tüm notlar not kütüğüne �şlen�r.
             Danışman atanması
             MADDE 24 – (1) L�sansüstü programlarda danışman atanması aşağıdak� esaslara göre yapılır:
             a) İlg�l� anab�l�m dalı, kes�n kaydını yaptıran her öğrenc� �ç�n, Senatonun kabul ett�ğ� yüksek l�sans, doktora ve tıpta
uzmanlık değerlend�rme esaslarına göre bel�rlenen danışmanlık n�tel�kler�ne uygun o anab�l�m dalında görevl� profesör,
doçent ve yardımcı doçentler arasından b�r danışmanı bel�rleyerek b�r hafta �ç�nde enst�tüye öner�r. Sanatta yeterl�k eğ�t�m�nde
aynı esaslar uygulanır.
             b) Yönet�m kurulu, tezl� yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k öğren�m� yapacak öğrenc�ye b�r danışman tay�n
eder. B�r öğret�m üyes�, Senato tarafından bel�rlenen şartlara göre tesp�t ed�len sayıda l�sansüstü öğrenc�ye danışmanlık
yapab�l�r.
             c) Danışmanın �st�fası veya her hang� b�r nedenle görev yapamaması hal�nde, anab�l�m dalı, öğrenc�ye danışman
bel�rleme usulüne göre �k� hafta �ç�nde yen� b�r danışman adayını öner�r.
             ç) Ders danışmanı aynı zamanda tez danışmanıdır, ancak danışman, tez aşamasında �lg�l� anab�l�m dalı kurul tekl�f� ve
�lg�l� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le değ�şt�r�leb�l�r.
             d) Tez çalışmasının n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda, �lg�l� enst�tünün farklı veya başka
b�r ün�vers�ten�n benzer anab�l�m dalından olmak kaydıyla anab�l�m dalı akadem�k kurul tekl�f� ve �lg�l� enst�tü yönet�m
kurulu kararı �le �k�nc� b�r danışman atanab�l�r.
             e) Danışman atanıncaya kadar l�sansüstü öğrenc� danışmanlığını anab�l�m dalı başkanı yürütür.
             f) Enst�tü yönet�m kurulu, süres� �çer�s�nde danışman tekl�f� yapılmaması hal�nde, �lg�l� anab�l�m dalı öğret�m
üyeler�nden Senatonun kabul ett�ğ� yüksek l�sans, doktora ve tıpta uzmanlık eğ�t�m� değerlend�rme esasları �le bel�rlenen



danışmanlık n�tel�kler�ne uygun, o anab�l�m dalında görevl� profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından b�r danışmanı
bel�rleyerek atar.
             g) Ortaöğret�m alan öğretmel�ğ� tezs�z yüksek l�sans programı har�ç, b�r tezs�z yüksek l�sans programında, enst�tü
anab�l�m dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n ders seç�m�nde ve dönem projes�n�n yürütülmes�nde danışmanlık yapacak b�r öğret�m
üyes� atar.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezl� Yüksek L�sans Programı
 
             Amaç
             MADDE 25 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�ye b�l�msel araştırma yaparak b�lg�ye er�şme,
değerlend�rme ve yorumlama yeteneğ�n� kazandırmak ve tez çalışmasının Senatonun bel�rled�ğ� tez yazım esaslarına uygun
olarak yazılmasını, tez�n veya tez konusunda tam met�n özgün b�r makalen�n ulusal ve/veya uluslar arası �ndekslere g�ren
derg�lerden b�r�nde yayımlanmasını sağlamaktır.
             Kapsam
             MADDE 26 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı; 21 kred� saatten az ve 28 kred� saatten fazla olmamak koşuluyla en az
yed� adet ders, ders ve tez aşamasında b�rer sem�ner ve tez çalışmasından oluşur.
             (2) B�l�msel hazırlık programına �ht�yaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekl� görmes� hal�nde, kred�ye
sayılmamak koşulu �le öğrenc�ye l�sans sev�yes�nde dersler de aldırılab�l�r.
             Süre
             MADDE 27 – (1) Tezl� yüksek l�sans programını tamamlama süres� dört yarıyıldır.
             Ek süre
             MADDE 28 – (1) Dersler�n� ve sem�nerler�n� başarıyla b�t�ren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan b�r öğrenc�ye, �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le en fazla �k�
yarıyıl ek süre ver�leb�l�r.
             Tez konusunun bel�rlenmes�
             MADDE 29 – (1) Tezl� yüksek l�sans programındak� b�r öğrenc�, bu Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�nde bel�rlenen
amaca uygun b�r tez hazırlamak zorundadır. Sanat dallarında, b�r sanat eser� yapımı veya b�r konser tez konusu olarak
ver�leb�l�r.
             (2) B�r�nc� yarıyıl programını tamamlayan öğrenc�n�n, danışmanı gözet�m�nde hazırladığı tez konusu anab�l�m dalı
kurulu tekl�f� olarak enst�tüye sunulur. Tez konusu enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r. Tez konusu en geç üçüncü
yarıyıl başına kadar bel�rlen�r.
             Yüksek l�sans tez çalışması ve sonuçlandırılması
             MADDE 30 – (1) Öğrenc�; dersler tamamlandıktan sonra en az b�r yarıyıl geçmeden tez veya sanat eser� tesl�m
ed�lmez.
             (2) Danışman, Ocak-Haz�ran ve Temmuz-Aralık dönem�ne �l�şk�n tez öğrenc�s�n�n çalışmalarıyla �lg�l� b�rer gel�şme
raporu hazırlayarak �lg�l� enst�tü müdürlüğüne ver�r. Danışman, gel�şme raporunda öğrenc�n�n çalışmasını başarılı veya
başarısız olarak değerlend�r�r. Tez yazımına başlanması hal�nde bu durum son gel�şme raporunda bel�rt�l�r. Tez �lg�l�
enst�tüler�n tez yazım kurallarına göre yazılır.
             (3) Danışmanı tarafından tamamlanması kabul ed�len tez hazırlanarak, c�lts�z beş kopyası anab�l�m dalı başkanlığı
aracılığı �le �lg�l� enst�tüye tesl�m ed�l�r.
             (4) Ana sanat dalı yüksek l�sans tez çalışmalarının tamamlanmasında �se, ana sanat dalında yaptırılan uygulamalı
sanat eser� �le �lg�l� b�r çalışma metn� öğrenc� tarafından hazırlanır. Çalışmanın tamamlanmasının tez danışmanı tarafından
kabul ed�lmes� hal�nde, çalışma metn�, varsa res�m, slayt, ç�z�m, taşınab�l�r uygulama eser� ve benzer� araçlarla desteklenerek
beş kopyası ana sanat dalı başkanlığı aracılığı �le �lg�l� enst�tüye tesl�m ed�l�r. Sanat eser� taşınamayan b�r uygulama �se, jür�
uygulamayı yapıldığı yerde değerlend�r�r.
             Jür�n�n bel�rlenmes� ve sınav
             MADDE 31 – (1) Yüksek l�sans tez jür�s�, anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le
bel�rlen�r.
             (2) Jür�, b�r� öğrenc�n�n tez danışmanı ve en az b�r� başka b�r anab�l�m dalından veya başka b�r yükseköğret�m
kurumundan olmak üzere üç veya beş k�ş�den oluşur. İk�nc� tez danışmanının olması hal�nde,  her �k� danışmanın yer aldığı
jür�, beş k�ş�den oluşur. İlg�l� enst�tü yönet�m kurulu öner�len bu �s�mler� d�kkate alarak b�r� danışman öğret�m üyes� olmak
üzere as�l ve yedek jür� üyeler�n� bel�rler. Enst�tü görevlend�rme yazılarını ve tezler� as�l ve yedek jür� üyeler�ne, yönet�m
kurulu kararını ve sınav �le �lg�l� belgeler� anab�l�m dalı başkanlığına gönder�r. Öğrenc� de konuya �l�şk�n yazılı olarak
b�lg�lend�r�l�r.
             (3) Enst�tü, tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğunu bel�rler, gerek�rse düzelt�lmek üzere �ade eder. Anab�l�m
dalı başkanlığı jür�ye seç�lecek üyeler�n �k� katına kadar üye �sm�n� enst�tüye öner�r.
             (4) Jür� üyeler�nden herhang� b�r�n�n sınava katılmaması hal�nde sınav, anab�l�m dalı başkanının çağrısı üzer�ne yedek
üyen�n katılımı �le yapılır. Başka anab�l�m dalı veya yüksek öğret�m kurumundan seç�len jür� üyes�n�n sınava katılmaması
durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet ed�l�r.
             (5) Anab�l�m dalı başkanlığı, sınav yer� ve zamanını sınavdan b�r hafta önce enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�r ve �lan eder.
Sınav, enst�tü yönet�m kurulu kararının tebl�gatını �zleyen günden başlayarak en geç b�r ay �ç�nde d�nley�c�ye açık olarak
yapılır.
             (6) Sınav, 45-90 dak�ka arasında, tez�n aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Jür�,
d�nley�c�lere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı ver�r. Jür�,  kararını ayrıntılı olarak
gerekçelend�r�r. Jür� üyeler�n�n k�ş�sel raporları ve jür� üyeler�n�n ortak raporları d�ğer sınav evrakları �le b�rl�kte anab�l�m dalı
başkanlığı tarafından sınavı �zleyen üç gün �çer�s�nde enst�tüye b�ld�r�l�r.
             (7) Tez� kabul ed�len öğrenc�n�n mezun�yet �şlemler� yapılır. Tez� red ed�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Tez�
hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�ye, enst�tü yönet�m kurulu tarafından düzeltmeler�n yapılab�lmes� �ç�n üç aya kadar
ek süre ver�leb�l�r. Tez, bu süre sonunda zorunlu haller dışında aynı jür� önünde tekrar savunulur. Bu savunma sınavında da
tez� red ed�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
             İl�ş�k kesme



             MADDE 32 – (1) Aşağıda bel�rt�len durumlarda öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
             a) Kayıt olduğu �lk yarıyılda �z�nl� olanlar har�ç sem�nerlerden başarılı olsa dah� kred�l� dersler�n�n tamamından
başarısız olan,
             b) Dört yarıyıl sonunda kred�l� derslerden veya sem�nerden başarısız olan,
             c) Tez çalışması esnasında hazırlanan danışman raporlarında üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan,
             ç) Düzeltme ver�lm�ş olması hal�nde bu Yönetmel�ğ�n 31 �nc� maddes�ne göre ver�len ek  süre sonunda tez�n�
tamamlayıp, enst�tüye tesl�m etmeyen,
             d) Tez� red ed�len,
             e) B�rb�r�n� �zleyen �k� yarıyıl kaydını yen�lemeyen,
             f) Tez�n�, bu Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�nde bel�rt�len azam� süreler sonunda tesl�m etmeyen.
             Yüksek l�sans d�ploması
             MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla jür� üyes� sayısı kadar tez
çalışmasının c�ltlenm�ş kopyasını jür� üyeler�ne ver�lmek üzere anab�l�m dalı başkanlığına, tez çalışmasının c�ltlenm�ş üç
kopyasını da �lg�l� enst�tüye sınava g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde tesl�m eden öğrenc�, yüksek l�sans d�ploması almaya
hak kazanır.
             (2) Yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n �zlem�ş olduğu enst�tü anab�l�m dalındak� programın onaylanmış adı
bulunur. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezs�z Yüksek L�sans Programı
 
             Amaç
             MADDE 34 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programının amacı; öğrenc�ye meslek� konuda der�n b�lg� kazandırmak ve
mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göstermekt�r. Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� öğret�m olarak da
yapılab�l�r.
             Kapsam
             MADDE 35 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı, toplam 30 kred�den az, 40 kred�den fazla olmamak koşuluyla en az
on adet ders �le kred�s�z b�r dönem projes� ders�nden oluşur. Bu Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�ne göre b�l�msel hazırlık
programına �ht�yaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekl� görmes� hal�nde, kred�ye sayılmamak koşulu �le öğrenc�ye
l�sans sev�yes�nde dersler de aldırılab�l�r.
             Süre
             MADDE 36 – (1) Tezs�z yüksek l�sans ders programı dört yarıyıl olarak planlanır, tamamlama süres� en fazla altı
yarıyıldır.
             Dönem projes�
             MADDE 37 – (1) Dönem projes�; öğrenc�n�n yüksek l�sans ders programında ed�nd�ğ� b�lg�ler�n etk�n olarak
kullanılmasını kapsar. Dönem projes� b�r yarıyıl sürecek şek�lde üçüncü yarıyıldan �t�baren, bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü
maddes�ne göre bel�rlenen danışman öğret�m üyes� gözet�m�nde ver�leb�l�r.
             (2) Öğrenc�, dönem projes�n�n alındığı yarıyılda dönem projes�ne kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı b�r rapor
vermek zorundadır. Dönem projes�, �lg�l� öğret�m üyes� tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Başarısız
olunması hal�nde, bu Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len  azam� süren�n sonuna kadar
dönem projes� her dönem tekrar ver�l�r.
             İl�ş�k kesme
             MADDE 38 – (1) Aşağıdak� durumlarda öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
             a) Kayıt olduğu �lk yarıyılda �z�nl� olanlar har�ç, sem�nerlerden başarılı olsa dah� kred�l� dersler�n�n tamamından
başarısız olan,
             b) Altı yarıyıl sonunda kred�l� dersler�nden ve dönem projes�nden başarısız olan,
             c) B�rb�r�n� �zleyen �k� yarıyıl kaydını yen�lemeyen.
             Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
             MADDE 39 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan tezs�z yüksek l�sans öğrenc�s�ne yüksek
l�sans d�ploması ver�l�r.
             (2) Yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n �zlem�ş olduğu enst�tü anab�l�m dalındak� programın onaylanmış adı
bulunur.

 
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

 
             Amaç
             MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı; öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve der�n
b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma ve yen� sentezlere ulaşab�lme yeteneğ� kazandırmaktır.
             (2) Doktora çalışması sonucunda 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 b�r�n� sağlaması ve tez�n veya tez konusunda tam met�n özgün b�r
makalen�n Senatonun bel�rled�ğ� uluslar arası �ndekslere g�ren derg�lerden b�r�nde yayımlanması gerek�r.
             Kapsam
             MADDE 41 – (1) Doktora programı;
             a) Yüksek l�sans dereces� olan öğrenc�ler �ç�n toplam 24 kred�den az, 30 kred�den fazla olmamak kaydıyla en az sek�z
adet ders, ders ve tez aşamasında b�rer adet sem�ner,  yeterl�k sınavı, tez öner�s�,  tez çalışması ve bu Yönetmel�ğ�n 40 ıncı
maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yayımlardan oluşur.
             b) L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 42 kred�den az, 50 kred�den fazla olmamak kaydıyla en az ondört
adet ders, ders ve tez aşamasında b�rer adet sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s�, tez çalışması ve bu Yönetmel�ğ�n 40 ıncı
maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yayımlardan oluşur.
             (2) Doktora dersler�, �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le d�ğer enst�tü ve
yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan doktora dersler�nden de seç�leb�l�r. Bu dersler kred� yükünden sayılır.



             Süre
             MADDE 42 – (1) Doktora programını tamamlama süres� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n sek�z yarıyıl,
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıldır. Ancak doktora programı tez �zleme kom�tes�n�n olumlu görüşü ve anab�l�m dalı
başkanlığının tekl�f� �le;
             a) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenlerde altıncı yarıyıl,
             b) L�sans dereces� �le kabul ed�lenlerde sek�z�nc� yarıyıl
             sonunda tamamlanab�l�r.
             (2) Doktora programında öngörülen kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� yüksek l�sans dereces� �le
kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır,
             (3) Kred�l� dersler�n� başarıyla b�t�ren, yeterl�k sınavında başarılı bulunan ve tez öner�s� kabul ed�len; ancak öngörülen
sürede tez çalışmasını tamamlayamadığı �ç�n tez savunma sınavına g�remeyen b�r öğrenc�ye, �lg�l� tez �zleme kom�tes�n�n
olumlu görüşü, anab�l�m dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tez�n� tamamlaması ve savunması �ç�n
en fazla dört yarıyıl ek süre ver�leb�l�r,
             (4) L�sans dereces� �le doktora programına kayıtlı olan b�r öğrenc�, en az �lk �k� yarıyılın dersler�n� başarmış ve �lg�l�
yüksek l�sans programında öngörülen ders kred� yükünü tamamlamış olması kaydıyla, danışmanının olumlu görüşü, anab�l�m
dalı başkanlığının tekl�f� ve yönet�m kurulu kararı �le yüksek l�sans programına geçeb�l�r. Öğrenc� bu şartlara bağlı olarak
doğrudan tez  çalışmasına başlayab�l�r. Geç�ş başvuruları en geç dördüncü yarıyıl başına kadar �lg�l� anab�l�m dalı
başkanlığına yapılır.
             Yeterl�k sınavı
             MADDE 43 – (1) Yeterl�k sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda �k� kez yapılır.
             (2) Dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamlayan yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş olan öğrenc� en geç beş�nc�
yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş olan öğrenc� en geç yed�nc� yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına g�rmek
zorundadır.
             (3) Öğrenc�n�n, doktora yeterl�k sınavına g�reb�lmes� �ç�n doktora programına başvuru koşullarındak� geçerl� yabancı
d�l puanına sah�p olması gerek�r.
             (4) Anab�l�m dalı başkanlığı jür�ye seç�lecek üyeler�n �k� katına kadar üye �sm�n� enst�tüye öner�r. Jür�, en az b�r�
başka b�r yüksek öğret�m kurumundan olmak üzere üç veya beş k�ş�den oluşur. Danışman, jür�n�n doğal üyes�d�r. Enst�tü
yönet�m kurulu öner�len adaylar arasından as�l ve yedek jür� üyeler�n� bel�rler; görevlend�rme yazılarını, yönet�m kurulu
kararını ve sınav �le �lg�l� belgeler� anab�l�m dalı başkanlığına gönder�r. Öğrenc� de konuya �l�şk�n yazılı olarak b�lg�lend�r�l�r.
Jür� as�l üyeler�nden herhang� b�r�n�n katılmaması hal�nde sınav, anab�l�m dalı başkanının çağrısı üzer�ne yedek üyen�n
katılımı �le yapılır. B�r başka yüksek öğret�m kurumundan seç�len jür� üyes�n�n sınava katılmaması durumunda dışarıdan
çağrılacak yedek üye göreve davet ed�l�r. Yeterl�k sınavı, anab�l�m dalı başkanlığı tarafından düzenlen�r ve görevlend�r�len jür�
tarafından yürütülür.
             (5) Anab�l�m dalı başkanlığı, sınav yer� ve zamanını sınavdan b�r hafta önce enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�r ve �lan eder.
Sınav, enst�tü yönet�m kurulu kararının tebl�gatını �zleyen günden başlayarak en geç b�r ay �ç�nde yapılır.
             (6) Doktora yeterl�k sınavı, jür� tarafından yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Öğrenc�n�n her b�r
bölümden en az 100 üzer�nden 75 alması zorunludur.  Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenc� sözlü sınava alınmaz. Sözlü
sınavda başarısız olan öğrenc�, yeterl�k sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterl�k sınavında başarısız
olan öğrenc� b�r sonrak� yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterl�k sınavı tekrarında,  zorunlu haller dışında aynı jür� üyeler� tekrar
görevlend�r�l�r. Sınav evrakı anab�l�m dalı başkanlığınca yeterl�k sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.
             Tez �zleme kom�tes�
             MADDE 44 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n; enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü
yönet�m kurulu kararı �le b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
             (2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Danışman, tez �zleme kom�tes�n�n doğal üyes�d�r. D�ğer �k�
üyeden b�r� aynı anab�l�m dalından, d�ğer üye �se farklı b�r anab�l�m dalından konu �le �lg�l� öğret�m üyeler�nden seç�l�r. Tez
danışmanı aynı zamanda tez �zleme kom�tes�n�n de başkanıdır. Herhang� b�r sebeple kom�te üyeler�nden b�r�n�n ayrılması
hal�nde yen� b�r üye atanır. Eğer varsa �k�nc� tez danışmanı kom�te toplantılarına katılab�l�r.
             (3) Anab�l�m dalı başkanlığının tekl�f� ve yönet�m kurulu kararı �le tez �zleme kom�tes� üyeler� değ�şt�r�leb�l�r.
             Tez öner�s� savunması
             MADDE 45 – (1) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�; en geç altı ay �ç�nde yapacağı araştırmanın
amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan tez öner�s�n� tez �zleme kom�tes� önünde sözlü olarak savunur. Öğrenc�, tez
öner�s� �le �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce kom�te üyeler�ne dağıtır.
             (2) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul veya redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar,
enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca tez öner�s�n�n değerlend�r�ld�ğ� toplantıyı �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.
             (3) Enst�tü yönet�m kurulu, tez �zleme kom�tes� kararını bu Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�ndek� esaslara göre �nceler
ve tez konusunu karara bağlar. Enst�tü yönet�m kurulu, gerekl� görmes� hal�nde gerekçeler� �le b�rl�kte düzeltmeler talep
edeb�l�r. 
             (4) Tez öner�s� redded�len öğrenc� yen� b�r tez konusu seçme hakkına sah�pt�r. Öğrenc�, o anab�l�m dalında atanmış
danışmanı dışında; Senatonun kabul ett�ğ� yüksek l�sans, doktora ve tıpta uzmanlık eğ�t�m� değerlend�rme esaslarına göre 
bel�rlenen, danışmanlık n�tel�kler�ne uygun başka öğret�m üyes� olması şartına bağlı olarak, danışman değ�ş�kl�ğ� de talep
edeb�l�r. Böyle b�r durumda yen� b�r tez �zleme kom�tes� 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 �zleme kom�tes� raporu
             MADDE 46 – (1) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes�, Ocak-Haz�ran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında b�rer kere olmak üzere yılda �k� kez toplanır. Kom�te, toplantı tar�h�n� Ocak ve Temmuz aylarında bel�rler ve
danışman aracılığı �le yazılı olarak öğrenc�ye b�ld�r�r. Öğrenc�, toplantı tar�h�nden en az b�r ay önce kom�te üyeler�ne yazılı b�r
rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özet� ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r.
Öğrenc�n�n tez raporu, kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Bel�rlenen takv�mde rapor sunmayan
öğrenc� başarısız kabul ed�l�r. Tez �zleme kom�tes�ne sunulan rapor ve rapora �l�şk�n kom�te kararı anab�l�m dalı başkanlığı
tarafından üç gün �çer�s�nde enst�tüye �let�l�r.



             Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
             MADDE 47 – (1) Tez çalışması tamamlandığında tez, enst�tü yazım esaslarına göre yazılır. C�lts�z b�r nüshası
enst�tüye gönder�l�r. Enst�tü yönet�m kurulunda tez�n daha önce kabul ed�len tez öner�s�ne ve enst�tünün yazım esaslarına
uygunluğu �ncelen�r. Enst�tü yönet�m kurulunca tez öner�s�ne ya da tez yazım esaslarına uygun olmadığı bel�rlenen tezler
gerekl� düzeltmeler �ç�n �ade ed�l�r.
             (2) Adayın savunma sınavına alınab�lmes� �ç�n hazırlanan tez�n, bu Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n �k�nc�
fıkrasında öngörülen koşulları sağlamış olması şartı aranır.
             (3) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında öngörülen şartlara bağlı olarak tez�n uygunluğunun tesp�t ed�lmes�
hal�nde anab�l�m dalı başkanlığı, enst�tüye doktora tez jür�s� öner�r. Tez savunma jür� öner�s�, tez �zleme kom�tes� üyeler�n�
kapsayacak şek�lde �k�s�  Ün�vers�te dışındak� ün�vers�telerden olmak üzere en az yed� k�ş�den oluşan aday jür� üyeler�n�n
�s�mler�n�, sek�z nüsha tezle b�rl�kte enst�tüye gönder�r. Enst�tü yönet�m kurulu, öner�len bu üyelerden üçü tez �zleme kom�te
üyes� olan öğret�m üyeler�nden ve en az b�r�  Ün�vers�te dışındak� ün�vers�teler�n öğret�m üyeler�nden olmak üzere beş as�l ve 
�k� yedek üyeden oluşan doktora tez jür�s�n� oluşturur. Enst�tü, görevlend�rme yazılarını ve tezler� as�l ve yedek jür� üyeler�ne,
enst�tü yönet�m kurulu kararını ve sınav �le �lg�l� belgeler� �se anab�l�m dalı başkanlığına gönder�r. Öğrenc� de konuya �l�şk�n
yazılı olarak b�lg�lend�r�l�r.
             (4) Sınav jür� üyeler�nden herhang� b�r�n�n katılmaması hal�nde anab�l�m dalı başkanının çağrısı üzer�ne yedek üyen�n
katılımı �le yapılır. Farklı yüksek öğret�m kurumundan seç�len jür� üyes�n�n sınava katılamaması durumunda, dışarıdan olan
yedek üye göreve davet ed�l�r.
             (5) Anab�l�m dalı başkanlığı, sınavın yapılacağı gün ve saat� on  �şgünü önce enst�tüye b�ld�r�r ve en geç b�r ay �ç�nde
enst�tünün bel�rled�ğ� yerde sınavın yapılmasını sağlar. 
             (6) Tez sınavı; tez�n savunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının, sözlü
savunma ve soru-cevap bölümü d�nley�c�ye açık olur; d�nley�c�n�n soru sorma yetk�s� yoktur. Sınav süres� 60-120 dak�ka
arasındadır.
             (7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür�, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı ver�r.
Tez� kabul ed�len öğrenc�n�n mezun�yet �şlemler� yapılır. Tez� red ed�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Tez� hakkında
düzeltme kararı ver�len öğrenc�ye gerekl� düzeltmeler�n yapılab�lmes� �ç�n altı aya kadar ek süre ver�l�r. Tez, zorunlu haller
dışında bel�rt�len süre sonunda aynı jür� önünde tekrar savunulur. Bu savunma sınavında tez� red ed�len öğrenc�n�n enst�tü �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.
             (8) Sınav soru-cevap tutanağı, jür� üyeler�n�n tez �le �lg�l� k�ş�sel raporları ve jür� ortak raporu enst�tü anab�l�m dalı
başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla gönder�l�r.
             İl�ş�k kesme
             MADDE 48 – (1) Aşağıdak� durumlarda öğrenc�n�n doktora programı �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
             a) Kayıt olduğu �lk yarıyılda �z�nl� olanlar har�ç, sem�nerlerden başarılı olsa dah� kred�l� dersler�n�n tamamından
başarısız olan,
             b) İk� dönem üst üste kayıt yen�lemeyen,
             c) Yeterl�k sınavında üst üste �k� kez başarısız olan,
             ç) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenlerden dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenlerden altı yarıyıl sonunda
kred�l� dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamlayamayanların,
             d) Tez çalışması esnasında hazırlanan tez �zleme raporlarında üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
olan,
             e) Tez�n� süres�nde tesl�m etmeyen,
             f) Düzeltme ver�lm�ş olması hal�nde, bu Yönetmel�ğ�n 42 nc� maddes�nde bel�rt�len  azam� sürede tez�n� tamamlayıp
enst�tüye tesl�m etmeyen.
             Doktora d�ploması
             MADDE 49 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak şartıyla; doktora tez�n�n c�ltlenm�ş beş
kopyasını jür� üyeler�ne ver�lmek üzere anab�l�m dalına ve üç kopyasını da �lg�l� enst�tüye sınava g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r
ay �ç�nde tesl�m eden öğrenc� doktora d�ploması almaya hak kazanır.
             (2) Doktora d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n �zlem�ş olduğu enst�tü anab�l�m dalındak� programın onaylanmış adı
bulunur.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterl�k
 
             Amaç
             MADDE 50 – (1) Sanatta yeterl�k çalışması; özgün b�r sanat eser�n�n ortaya konulmasını, müz�k ve sahne
sanatlarında üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı, bağımsız araştırma yapmayı ve yen� sentezlere ulaşmayı amaçlayan b�r
yükseköğret�m programıdır.
             Dersler
             MADDE 51 – (1)  Sanatta yeterl�k programı; 
             a) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc�ler �ç�n toplam 24 kred�den az, 30 kred�den fazla olmamak
kaydıyla en az sek�z adet ders, ders ve tez aşamasında b�rer adet sem�ner ve uygulamalar �le tez,  serg�, proje, res�tal, konser
veya tems�l g�b� çalışmalardan oluşur.
             b) L�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc�ler �ç�n toplam 42 kred�den az, 50 kred�den fazla olmamak kaydıyla en az
ondört adet ders, ders ve tez aşamasında b�rer adet sem�ner ve uygulamalar �le tez, serg�, proje, res�tal, konser veya tems�l g�b�
çalışmalardan oluşur.
             Süre
             MADDE 52 – (1) Sanatta yeterl�k programını tamamlama süres� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n sek�z
yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıldır.  Ancak sanatta yeterl�k programı ana sanat dalı başkanlığının
tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le;
             a) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenlerde altıncı yarıyıl,
             b) L�sans dereces� �le kabul ed�lenlerde  sek�z�nc� yarıyıl
             sonunda tamamlanab�l�r.



             (2) Sanatta yeterl�k programında öngörülen kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� yüksek l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. 
             (3) Kred�l� dersler�n�, sem�ner�n� ve uygulamalarını başarıyla b�t�ren; ancak tez�n� veya serg�, proje, res�tal, konser
veya tems�l çalışmasını süres�nde tamamlayamadığı �ç�n sınava g�remeyen öğrenc�ye, �lg�l� enst�tü ana sanat dalı başkanlığının
tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tez�n�, serg� veya proje çalışmasını jür� önünde savunması �ç�n en fazla dört yarıyıl
ek süre ver�leb�l�r.
             Ön yeterl�k sınavı
             MADDE 53 – (1) Ön yeterl�k sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda �k� kez yapılır.
             (2) Dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamlayan öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın sonuna kadar ön yeterl�k sınavına
g�rmek zorundadır.
             (3) Öğrenc�n�n, ön yeterl�k sınavına g�reb�lmes� �ç�n sanatta yeterl�k programına başvuru koşullarındak� geçerl�
yabancı d�l puanına sah�p olmaları gerek�r.
             (4) Ana sanat dalı başkanlığı jür�ye seç�lecek üyeler�n �k� katına kadar üye �sm�n� enst�tüye öner�r. Jür�, en az b�r�
başka b�r yüksek öğret�m kurumundan olmak üzere üç veya beş k�ş�den oluşur. Danışman, jür�n�n doğal üyes�d�r. Enst�tü
yönet�m kurulu öner�len adaylar arasından as�l ve yedek jür� üyeler�n� bel�rler, görevlend�rme yazılarını, yönet�m kurulu
kararını ve sınav �le �lg�l� belgeler� ana sanat dalı başkanlığına gönder�r. Öğrenc� de konuya �l�şk�n yazılı olarak b�lg�lend�r�l�r.
Sınav jür� as�l üyeler�nden herhang� b�r�n�n katılmaması hal�nde ana sanat dalı başkanının çağrısı üzer�ne yedek üyen�n
katılımı �le yapılır. Başka b�r yüksek öğret�m kurumundan seç�len jür� üyes�n�n sınava katılmaması durumunda, dışarıdan
çağrılacak yedek üye göreve davet ed�l�r. Ön yeterl�k sınavı, ana sanat dalı başkanlığı tarafından düzenlen�r ve görevlend�r�len
jür� tarafından yürütülür.
             (5) Ana sanat dalı başkanlığı, sınav yer� ve zamanını sınavdan b�r hafta önce enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�r ve �lan eder.
Sınav, enst�tü yönet�m kurulu kararının tebl�ğ�n� �zleyen günden başlayarak en geç b�r ay �ç�nde yapılır.
             (6) Ön yeterl�k sınavı, jür� tarafından yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Öğrenc�n�n her b�r bölümden en
az 100 üzer�nden 75 alması gerek�r.  Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenc� sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan
öğrenc�, ön yeterl�k sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Ön yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc� b�r
sonrak� yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön yeterl�k sınav tekrarında, jür� görevlend�rme usul ve esasına tab� olarak, zorunlu
haller dışında aynı jür� üyeler� tekrar görevlend�r�l�r. Sınav evrakı ana sanat dalı başkanlığınca ön yeterl�k sınavını �zleyen üç
gün �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.
             Tez �zleme kom�tes�
             MADDE 54 – (1) Ön yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n enst�tü ana sanat dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü
yönet�m kurulu kararı �le b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
             (2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Danışman, tez �zleme kom�tes�n�n doğal üyes�d�r. D�ğer �k�
üyeden b�r� aynı ana sanat dalından, d�ğer üye �se farklı ana sanat dalı öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. Tez danışmanı aynı
zamanda tez �zleme kom�tes�n�n de başkanıdır. Herhang� b�r sebeple kom�te üyeler�nden b�r�n�n ayrılması hal�nde yen� b�r üye
atanır. Eğer varsa �k�nc� tez danışmanı kom�te toplantılarına katılab�l�r.
             (3) Ana sanat dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tez �zleme kom�tes� üyeler� değ�şt�r�leb�l�r.
             Tez öner�s� savunması
             MADDE 55 – (1) Ön yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde yapacağı çalışmanın
amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan tez öner�s�n� tez �zleme kom�tes� önünde sözlü olarak savunur. Öğrenc�, tez
öner�s� �le �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce kom�te üyeler�ne dağıtır.
             (2) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul veya redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar,
enst�tü ana sanat dalı başkanlığınca tez öner�s�n�n değerlend�r�ld�ğ� toplantıyı �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla
b�ld�r�l�r.
             (3) Enst�tü yönet�m kurulu, tez �zleme kom�tes� kararını bu Yönetmel�ğ�n 50 nc� maddes�ndek� esaslara göre �nceler
ve tez konusunu karara bağlar. Enst�tü yönet�m kurulu, gerekl� görmes� hal�nde gerekçeler� �le b�rl�kte düzeltmeler talep
edeb�l�r. 
             (4) Tez öner�s� redded�len öğrenc� yen� b�r tez konusu seçme hakkına sah�pt�r. Öğrenc�, o ana sanat dalında atanmış
danışmanı dışında, bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�nde bel�rlenen danışmanlık n�tel�kler�ne uygun başka öğret�m üyes�
olması şartına bağlı olarak, danışman değ�ş�kl�ğ� de talep edeb�l�r. Böyle b�r durumda yen� b�r tez �zleme kom�tes� atanab�l�r.
Programa aynı danışmanla devam etmek �steyen b�r öğrenc� üç ay �ç�nde, danışman ve tez konusu değ�şt�ren b�r öğrenc� �se
altı ay �ç�nde tekrar tez öner�s� savunmasına alınır.
             Tez �zleme kom�tes� raporu
             MADDE 56 – (1) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes�, Ocak-Haz�ran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında b�rer kere olmak üzere yılda �k� kez toplanır. Kom�te, toplantı tar�h�n� Ocak ve Temmuz aylarında bel�rler ve
danışman aracılığı �le yazılı olarak öğrenc�ye b�ld�r�r. Öğrenc�, toplantı tar�h�nden en az b�r ay önce kom�te üyeler�ne yazılı b�r
rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özet� ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r.
Öğrenc�n�n tez raporu, kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Bel�rlenen takv�mde rapor sunmayan
öğrenc� başarısız kabul ed�l�r. Tez �zleme kom�tes�ne sunulan rapor ve rapora �l�şk�n kom�te kararı anab�l�m dalı başkanlığı
tarafından üç gün �çer�s�nde enst�tüye �let�l�r.
             Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
             MADDE 57 – (1) Öğrenc�; enst�tünün yazım esaslarına uygun b�ç�mde yazmak ve tez�, sanat eser�, serg�s� veya projes�n�
jür� önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
             (2) Sanat eser�, serg� veya proje şekl�ndek� sanatta yeterl�k tez çalışması tamamlandığında, tez veya çalışma �le �lg�l�
b�r met�n, c�lts�z ve b�r nüsha olarak enst�tüye gönder�l�r. Enst�tü yönet�m kurulu, tez� veya çalışma �le �lg�l� metn� daha önce
kabul ed�len tez öner�s�ne ve enst�tünün yazım esaslarına uygunluğu yönünden �ncelen�r. Enst�tü yönet�m kurulunca tez
öner�s�ne ya da yazım esaslarına uygun olmadığı bel�rlenen çalışma, gerekl� düzeltmeler �ç�n �ade ed�l�r.
             (3) Adayın savunma sınavına alınab�lmes� �ç�n hazırlanan tez�n, bu Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n �k�nc�
fıkrasında öngörülen koşulları sağlamış olması şartı aranır.
             (4) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında öngörülen şartlara bağlı olarak tez�n uygunluğunun tesp�t ed�lmes�
hal�nde, ana sanat dalı başkanlığı, enst�tüye, sanatta yeterl�k jür�s� öner�r. Tez jür� öner�s�, tez �zleme kom�tes� üyeler�n�
kapsayacak şek�lde �k�s� Ün�vers�te dışındak� ün�vers�telerden olmak üzere en az yed� k�ş�den oluşan aday jür� üyeler�n�n
�s�mler�n� ve tez, serg�, proje, res�tal, konser veya tems�l çalışmasından veya çalışması �le �lg�l� met�nden sek�z nüsha enst�tüye



gönder�r. Enst�tü yönet�m kurulu öner�len bu üyelerden üçü tez �zleme kom�te üyes� olan öğret�m üyeler� ve en az b�r� 
Ün�vers�te dışındak� ün�vers�teler�n öğret�m üyeler�nden olmak üzere beş as�l ve �k� yedek üyeden oluşan sanatta yeterl�k
jür�s�n� oluşturur. Enst�tü, görevlend�rme yazılarını ve çalışmaya �l�şk�n yazılı metn� as�l ve yedek jür� üyeler�ne, enst�tü
yönet�m kurulu kararını ve sınav �le �lg�l� belgeler� ana sanat dalı başkanlığına gönder�r. Öğrenc� de konuya �l�şk�n yazılı
olarak b�lg�lend�r�l�r.
             (5) Sınav jür� üyeler�nden herhang� b�r�n�n katılmaması hal�nde sınav ana sanat dalı başkanının çağrısı üzer�ne yedek
üyen�n katılımı �le yapılır. Farklı yüksek öğret�m kurumundan seç�len jür� üyes�n�n sınava katılamaması durumunda, dışarıdan
olan yedek üye göreve davet ed�l�r.
             (6) Ana sanat dalı başkanlığı, sınavın yapılacağı gün ve saat� on  �şgünü �ç�nde enst�tüye b�ld�r�r ve en geç b�r ay
�ç�nde enst�tünün bel�rled�ğ� yerde sınavın yapılmasını sağlar. 
             (7) Sanatta yeterl�k; savunma ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Yeterl�k sınavının, sözlü savunma ve
soru-cevap bölümü d�nley�c�ye açık olur; d�nley�c�ler  soru soramaz. Sınav süres� 60-90 dak�ka arasındadır.
             (8) Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak, tez, serg�, proje, res�tal, konser veya tems�l
hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı ver�r. Sınav soru-cevap tutanağı, jür� üyeler�n�n tez �le �lg�l� k�ş�sel
raporları ve jür� ortak raporu enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla
gönder�l�r.
             (9) Sanatta yeterl�k çalışması redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Sanatta yeterl�k çalışması hakkında
düzeltme kararı ver�len öğrenc�ye gerekl� düzeltmeler�n yapılab�lmes� �ç�n altı aya kadar ek süre ver�l�r. Çalışma; bel�rlenen
süre sonunda, zorunlu haller dışında, aynı jür� önünde tekrar savunulur.  Bu sınav sonunda da sanatta yeterl�k çalışması kabul
ed�lmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
             (10) Sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�len öğrenc�n�n mezun�yet�ne enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r.
             Sanatta yeterl�k d�ploması
             MADDE 58 – (1) Sanatta yeterl�k çalışmasında başarılı olmak ve d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla varsa tez
çalışmasının veya uygulamalı sanat eser� �le �lg�l� met�nden c�ltlenm�ş beş kopyasını jür� üyeler�ne ver�lmek üzere anab�l�m
dalına ve üç kopyasını da �lg�l� enst�tüye sınava g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde tesl�m eden öğrenc� sanatta yeterl�k
d�ploması almaya hak kazanır.
             (2) Sanatta yeterl�k d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n �zlem�ş olduğu enst�tü ana sanat dalındak� programın onaylanmış
adı bulunur.
             İl�ş�k kesme
             MADDE 59 – (1) Aşağıdak� durumlarda öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r:
             a) Kayıt olduğu �lk yarıyılda �z�nl� olanlar har�ç, sem�nerlerden başarı olsa dah� kred�l� dersler�n�n tamamından
başarısız olan,
             b) İk� dönem üst üste kayıt yen�lemeyen,
             c) Yeterl�k sınavında üst üste �k� kez başarısız olan,
             ç) Tez çalışması red ed�len,
             d) Yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenlerden  dört yarıyıl sonunda, l�sans dereces� �le kabul ed�lenlerden  altı
yarıyıl sonunda kred�l� dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamlayamayan,
             e) Tez çalışması esnasında hazırlanan tez �zleme raporlarında üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
olan,
             f) Tez�n� süres�nde tesl�m etmeyen,
             g) Düzeltme ver�lm�ş olması hal�nde, bu Yönetmel�ğ�n 52 nc� maddes�nde bel�rt�len sürede tez�n� tamamlayıp
enst�tüye tesl�m etmeyen.
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ortaöğret�m Alan Öğretmenl�ğ� Tezs�z Yüksek L�sans Programı

 
             Amaç
             MADDE 60 – (1) Ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans programının amacı; Yükseköğret�m Kurulunun
bel�rled�ğ� �lg�l� alanlarda l�sans d�ploması almış öğrenc�ler�, l�sans d�ploması almış oldukları programla �lg�l� ortaöğret�m
alanında öğretmen olarak yet�şt�rmek ve meslek� gel�ş�mler�n� sağlamaktır.
             Kapsam
             MADDE 61 – (1) Ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans programı, Yükseköğret�m Kurulunun bel�rled�ğ�
�lg�l� alanlardan mezun öğrenc�ler �ç�n tezs�z yüksek l�sans programı �le �lg�l� konuları kapsar.
             Süre
             MADDE 62 – (1) Ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans programı, 9/8/2004 tar�hl� ve 25548 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Ün�vers�tes� Kred�l� Önl�sans ve L�sans Öğret�m Yönetmel�ğ�nde yer alan, yan dal ve
ç�ft dal süreler�n� kullananlar har�ç, üç yarıyıla eşdeğer b�r sürey� kapsar. Bu süre en fazla b�r yarıyıl uzatılab�l�r.
             İl�ş�k kesme
             MADDE 63 – (1) Öngörülen süre sonunda dersler�n� tamamlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
             (2) B�r yarıyıldak� kred�s�z dersler�nden başarılı olsalar b�le kred�l� dersler�n tümünden başarısız olan öğrenc�n�n kaydı
s�l�n�r.
             Değerlend�rme
             MADDE 64 – (1) Öğretmen yet�şt�rme alanlarındak� l�sansüstü programlar ve değerlend�rmeler Yükseköğret�m
Kurulunca bel�rlenen esaslara göre düzenlen�r.
             Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
             MADDE 65 – (1) Dersler�n� başarı �le tamamlayanlar, ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans d�ploması
almaya hak kazanır.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

 
             Tezs�z yüksek l�sans �k�nc� programı veya ün�vers�ten�n d�ğer enst�tüler�ne kayıt



             MADDE 66 – (1) Ün�vers�te enst�tüler�nden b�r�nde tezl� yüksek l�sans veya doktora programına kayıtlı olan
Ün�vers�te öğrenc�ler�, kayıtlı oldukları programla b�rl�kte yanı sıra �lg�l� enst�tünün farklı b�r tezs�z yüksek l�sans �k�nc�
öğret�m programına veya Ün�vers�ten�n d�ğer enst�tüler�nde olan b�r tezs�z yüksek l�sans programına başvuru koşullarını
sağlamaları ve kabul ed�lmeler� hal�nde kayıt yaptırab�l�rler. Doktorasını tamamlamış  Ün�vers�te araştırma görevl�ler�,
öğret�m görevl�ler� ve öğret�m üyeler� de katkı payı yatırmadan aynı haklara sah�pt�r.
             Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
             MADDE 67 – (1) Enst�tüler�n eğ�t�m-öğret�m programlarındak� farklılıkların gerekt�rd�ğ� konular �le bu Yönetmel�kte
yer almayan öğret�m ve sınavlara �l�şk�n d�ğer konularda; Ün�vers�telerarası Kurul tarafından çıkarılan 1/7/1996 tar�hl� ve
22683 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� hükümler�, Senato ve enst�tü kurulu
kararları uygulanır.
             Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
             MADDE 68 – (1) 20/7/2005 tar�hl� ve 25881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Ün�vers�tes� L�sansüstü
Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ�  yürürlükten kaldırılmıştır.
             İnt�bak
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren, altıdan fazla öğrenc�ye danışmanlık
yapan öğret�m üyeler� bu Yönetmel�kte bel�rt�len sayıya �n�nceye kadar başka b�r öğrenc�n�n danışmanlığını üstlenemezler.
             Yürürlük
             MADDE 69 – (1) Bu Yönetmel�k  yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 70 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Uludağ Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


