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7 Ocak 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29941

YÖNETMELİK

Uludağ Ün�vers�tes�nden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Uludağ Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tüler tarafından güz ve bahar

yarıyılları, uzaktan öğret�m �le yaz dönem�nde yürütülen l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k; Uludağ Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen tezl� ve tezs�z yüksek l�sans, doktora ve
sanat dallarında yapılan sanatta yeterl�k programlarından oluşan l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k takv�m: L�sansüstü eğ�t�mlerde yarıyıl, yaz dönem�, yeterl�k ve benzer� tar�hler� �çerecek şek�lde

Senato tarafından bel�rlenerek, enst�tülerce �lan ed�len eğ�t�m dönem�n�,
b) AKTS: Öğrenc�ler�n yurt �ç�nde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kred�ler�n�n ve notlarının

b�r yükseköğret�m kurumundan d�ğer�ne transfer�n� sağlayan Avrupa Kred� Transfer S�stem�nde kullanılan kred�y�,
c) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m G�r�ş Sınavı veya eşdeğerl�ğ� Ün�vers�telerarası Kurul

tarafından kabul ed�lm�ş d�ğer sınavları,
ç) Anab�l�m/anasanat dalı: Enst�tüde programı bulunan ve programın yürütülmes�nden enst�tüye karşı sorumlu

olan anab�l�m/anasanat dalını,
d) Anab�l�m/anasanat kurulu: Enst�tüde programı bulunan ve programın yürütülmes�nden enst�tüye karşı

sorumlu olan enst�tü anab�l�m/anasanat dalının akadem�k anab�l�m/anasanat kurulunu,
e) B�l�m/sanat dalı: Anab�l�m/anasanat dalı �ç�nde eğ�t�m-öğret�m, araştırma ve uygulama yapan b�r�m�,
f) Bütünleşt�r�lm�ş doktora/sanatta yeterl�k programı: L�sans dereces�ne dayalı olarak yürütülen

doktora/sanatta yeterl�k programını,
g) Dönem projes�: Tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� sırasında araştırılan ve/veya �ncelenen b�l�msel b�r konunun,

b�r b�l�msel araştırma raporu b�ç�m�nde sunulmuş şekl�n�,
ğ) DUS: D�ş Hek�ml�ğ� Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
h) Enst�tü: Uludağ Ün�vers�tes�ne bağlı olarak l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m yapan enst�tüler�,
ı) Enst�tü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enst�tü anab�l�m ve anasanat dalları

başkanlarından oluşan kurulu,
�) Enst�tü yönet�m kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enst�tü kurulu tarafından üç yıl �ç�n

seç�len üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,
j) L�sansüstü �k�nc� öğret�m programı: Mesa� saatler� dışında yapılan öğret�m programını,
k) L�sansüstü uzaktan eğ�t�m programı: B�l�ş�m teknoloj�ler� destekl� �nternet aracılığı �le gerçekleşt�r�len

l�sansüstü eğ�t�m programını,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
m) Program: Enst�tü anab�l�m/anasanat dallarında yürütülen yüksek l�sans (tezl�/tezs�z) doktora/sanatta

yeterl�k eğ�t�m-öğret�m�n�,
n) Rektör: Uludağ Ün�vers�tes� Rektörünü,
o) Senato: Uludağ Ün�vers�tes� Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek l�sans, doktora tez� ve sanatta yeterl�l�k eğ�t�m�n�n amacına yönel�k olarak hazırlanan b�l�msel

b�r çalışmayı,
p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
r) Uzmanlık Alan Ders�: Yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�ne; danışmanları tarafından b�l�msel et�k ve

çalışma d�s�pl�n�n�n, güncel l�teratürü �zleyeb�lme ve değerlend�reb�lme yeteneğ�n�n kazandırılması �le tez çalışmasının
b�l�msel temeller�n�n oluşturulması ve yürütüleb�lmes� �ç�n ver�len ve kred�s�z kabul ed�len teor�k ders�,

s) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
ş) Ün�vers�te: Uludağ Ün�vers�tes�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L�sansüstü Eğ�t�m-Öğret�m�ne İl�şk�n Esaslar

L�sansüstü program ve ders açılması
MADDE 4 – (1) Yen� b�r l�sansüstü program; anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararı, enst�tü kurulunun uygun

görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğret�m Kurulunun (YÖK) onayı �le açılır.
(2) Anab�l�m/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara �l�şk�n değ�ş�kl�k öner�ler� enst�tü kurulunca

onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
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(3) Anab�l�m/anasanat kurulunun öner�s� ve enst�tü kurulunun kararı �le d�ğer yurt �ç�/yurt dışı
yükseköğret�m/araştırma kurum ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yaparak ortak programlar açılab�l�r. Ortak programlar,
Senatonun kararı ve YÖK onayı �le uygulamaya koyulur. Ortak programlar, 6/10/2016 tar�hl� ve 29849 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m
Programlarına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre yürütülür.

(4) Yabancı d�lde l�sansüstü programlar YÖK tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde enst�tü kurulunun
öner�s�, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılab�l�r.

(5) L�sansüstü programların ders planları, anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s�, enst�tü kurulunun uygun
görüşü ve Senato onayı �le uygulamaya konulur.

(6) L�sansüstü programlarda hang� dersler�n açılacağı ve bu dersler�n hang� öğret�m üyeler� tarafından
ver�leceğ�, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� �le enst�tü kurulu tarafından bel�rlen�r.

(7) L�sans, yüksek l�sans ve doktora programlarında aynı ad ve �çer�kte ders açılamaz.
(8) Eğ�t�m ve öğret�m yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönem� olarak düzenlen�r. Bunların süres� ve şekl�,

enst�tü kurulunun öner�s� üzer�ne Senato tarafından karara bağlanır.
B�l�msel hazırlık programları
MADDE 5 – (1) B�l�msel hazırlık programı, l�sans veya yüksek l�sans dereces�n�, başvurdukları yüksek l�sans

veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrenc�lerle, l�sans veya yüksek l�sans dereces�n�, Ün�vers�te
dışındak� yükseköğret�m kurumlarından almış olan yüksek l�sans ve doktora adaylarına uygulanan b�r uyum
programıdır.

(2) Bu programa alınacak öğrenc�ler; enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların �zled�kler�
l�sans veya l�sansüstü programların yapısı değerlend�r�lerek bel�rlen�r. B�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc�, b�r
takv�m yılı �çer�s�nde ver�len en az 8, en fazla 24 ders yükünden veya karşılıkları olan AKTS kred� yükler�nden oluşan
dersler� almak zorundadır.

(3) B�l�msel hazırlık programına kabul ed�len yüksek l�sans öğrenc�s�n�n b�l�msel hazırlık dersler�n� l�sans,
doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�ler� l�sans ve/veya yüksek l�sans sev�yes�ndek� derslerden alır. Bu dersler yüksek
l�sans/doktora programında alınması gereken dersler�n yer�ne geçemez.

(4) B�l�msel hazırlıkta alınacak dersler, �lg�l� l�sansüstü programı tamamlamak �ç�n gerekl� görülen dersler�n
yer�ne geçmez ve l�sansüstü not ortalamasına dâh�l ed�lmez. Ancak, b�l�msel hazırlıktak� b�r öğrenc�, b�l�msel hazırlık
dersler�n�n yanı sıra anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le l�sansüstü programa
yönel�k dersler de alab�l�r.

(5) B�l�msel hazırlık programında geç�r�lecek süre, en çok b�r veya �k� yarıyıldır. Yaz öğret�m� bu süreye dâh�l
ed�lmez. Bu süre dönem �z�nler� dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.
Programda geç�r�len süre, yüksek l�sans veya doktora programı süreler�ne dâh�l ed�lmez.

Öğret�m d�l�
MADDE 6 – (1) Enst�tülerde öğret�m d�l� Türkçe’d�r. Ancak, anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s�, enst�tü

kurulunun tekl�f�, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla yabancı d�lde programlar açılab�l�r. Tez�n/sanat çalışmasının d�l�
program d�l�d�r. Ancak enst�tü yönet�m kurulu kararı �le farklı b�r d�lde tez/sanat çalışması yapılab�l�r.

Özel öğrenc� kabulü
MADDE 7 – (1) Özel öğrenc� kabulüne �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) L�sans mezunları bel�rl� b�r konuda b�lg�s�n� artırmak amacıyla yüksek l�sans programına, yüksek l�sans

mezunları doktora/sanatta yeterl�k programına özel öğrenc� statüsünde devam edeb�l�rler.
b) Özel öğrenc�l�k �lg�l� programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k b�r eğ�t�m olmayıp süres� �k� yarıyılı

geçemez.
c) Anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı özel öğrenc� kontenjanını, l�sansüstü kontenjanlarıyla b�rl�kte önereb�l�r.

Başvurunun kontenjanı aşması hal�nde not ortalamasına göre sıralama yapılır.
ç) Başvurular, her yarıyıl �ç�n bel�rlenen kayıt yen�leme süres� �ç�nde enst�tü müdürlüğüne yapılır.
d) Enst�tü yönet�m kurulu tarafından özel öğrenc� olarak ders almaları uygun görülen adaylar, �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre �k�nc� öğret�m öğrenc�ler� �ç�n kred� başına bel�rlenen öğren�m ücret�n�n alacakları dersler�n
kred�s�n�n çarpımı �le bel�rlenen öğren�m ücret�n� öderler.

e) Özel öğrenc� statüsüyle b�r dönemde en fazla �k� derse devam ed�leb�l�r.
f) Özel öğrenc� statüsünde ders alanlar öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.
g) En fazla �k� yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak �lg�l� l�sansüstü programa kabul

ed�lmeler� durumunda, öğrenc�n�n başvurusu üzer�ne anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enst�tü yönet�m
kurulu kararıyla özel öğrenc�l�k sırasında alınan derslerden muaf sayılab�l�r. Ancak, bu muaf�yet kabul ed�len
programda alınması gereken toplam kred� saat�n�n % 50’s�n� geçemez.

Yatay geç�şle öğrenc� kabulü
MADDE 8 – (1) Yatay geç�ş kontenjanları ve kontenjanlara başvurab�lecek öğrenc�ler�n programları,

anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararı, enst�tü kurulu öner�s� ve Senato kararıyla bel�rlenerek �lan ed�l�r.
(2) Ün�vers�tede veya d�ğer yükseköğret�m kurumlarının l�sansüstü programlarında en az b�r yarıyıl öğren�m

görmüş ve başarılı olmuş, geç�ş yapmak �sted�ğ� l�sansüstü programın öğrenc� kabul koşullarını sağlamış öğrenc�ler,
Ün�vers�tede yürütülen başka b�r l�sansüstü programa yatay geç�ş yapmak �ç�n başvurab�l�rler.

(3) Anab�l�m/anasanat kurulu tarafından yatay geç�ş� uygun görülen öğrenc�ler�n kabulü ve �nt�bakları
anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� üzer�ne enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r.

(4) Yatay geç�şle b�r programa kaydolan öğrenc�n�n azam� süres� hesaplanırken, daha önce kayıtlı olduğu
programda geç�rd�ğ� süre de d�kkate alınır.
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L�sansüstü programlar arası geç�ş
MADDE 9 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programından tezl� yüksek l�sans programına geç�ş kontenjanları

anab�l�m/anasanat dalı kurulu kararı, enst�tü kurulunun öner�s� ve Senato kararıyla bel�rlenerek �lan ed�l�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programından tezl� yüksek l�sans programına geç�ş yapmak �steyen öğrenc�ler, tezl�

yüksek l�sans programı �ç�n Senato tarafından bel�rlenen şartları yer�ne get�rmek kaydıyla tezl� yüksek l�sans
programına geç�ş yapab�l�rler.

(3) Tezs�z yüksek l�sans programından, tezl� yüksek l�sans programına geç�ş �ç�n en az b�r yarıyıl tamamlanmış
olması ve başvuruların en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerek�r.

(4) Tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler enst�tü yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek l�sans
programlarındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, L�sansüstü Programlara Başvuru, Değerlend�rme ve Kayıtlar

Kontenjanlar
MADDE 10 – (1) Enst�tülerde yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarına öğrenc� alınıp

alınmayacağına, anab�l�m/anasanat dalının özell�ğ�ne bağlı olarak ön koşulların bel�rlenmes�ne ve alınacak Türk ve
yabancı uyruklu öğrenc� sayısına anab�l�m/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enst�tü kurulunun öner�s�yle Senato
tarafından karar ver�l�r.

Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Enst�tüler�n kabul edeceğ� yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programları,

kontenjanlar, başvuru ve kayıt �ç�n gerekl� belgeler, sınav ve kayıt tar�hler� �le d�ğer hususlar Rektörlükçe �lan ed�l�r.
İlanlar programların açılması hal�nde her yarıyıl başında ver�l�r.

(2) L�sansüstü programlara hang� l�sans ve yüksek l�sans programlarından mezun olanların başvurab�leceğ�
anab�l�m dalı öner�s�yle Senato tarafından bel�rlenmekle b�rl�kte gerek görülmes� durumunda Ün�vers�telerarası
Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı �le bel�rleneb�l�r.

(3) Kes�n kayıtta �stenen belgeler�n aslı veya enst�tü tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Başvurular sadece
elektron�k ortamda enst�tüye yapılır.

(4) Konservatuvar ve güzel sanatlar dallarında l�sansüstü programları har�ç d�ğer programlara yapılan
başvuruların �lan ed�len toplam kontenjanın �k� katından fazla olması hâl�nde, yapılacak g�r�ş sınavına çağrılacak
adayların bel�rlenmes� �ç�n tüm adaylar ön değerlend�rmeye tab� tutulab�l�r. Ancak Senato ön değerlend�rme
yapılmamasına karar vereb�l�r. ALES puanı ve mezun�yet not ortalaması d�kkate alınarak elde ed�lecek puan sırasına
göre kontenjanın �k� katına kadar aday g�r�ş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sah�p b�rden fazla
adayın olması hal�nde bu adayların tamamı g�r�ş sınavına çağrılır.

Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programlarına başvuru
MADDE 12 – (1) Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programlarına başvuruya �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Adaylar, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca ve enst�tü yönet�m kurulunca onaylanan b�r b�l�m ya da sanat

dalında l�sans dereces�ne sah�p olmak zorundadır.
b) Tezl� yüksek l�sansta adayların ALES veya eşdeğer� sınavından YÖK tarafından bel�rlenen en az 55

puandan az olmamak üzere Senato tarafından bel�rlenen ALES puanını almış olmaları koşulu aranır. Güzel Sanatlar
Fakültes� �le Konservatuvarın enst�tülerdek� yüksek l�sans programlarında anab�l�m/anasanat dallarına ve tezs�z
yüksek l�sans programlarına başvurularda ALES belges� aranmaz.

c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, b�r l�sansüstü programı tamamlayan ve yen�den başka b�r l�sansüstü
programa başlamak �steyen öğrenc�lerden mezun�yet tar�h�nden sonra en fazla b�r yarıyıl ara vermek şartıyla
başvuranlar �ç�n ALES koşulu aranmaz.

ç) ALES belges� geçerl�l�k süres� �ç�nde olmalıdır.
d) Tezl� yüksek l�sans programlarında yabancı d�l aranıp aranmayacağı, aranacaksa hang� düzeyde yabancı d�l

b�lg�s� gerekt�ğ�, programı açan anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� üzer�ne enst�tü kurulunda karara bağlanarak
Senatonun onayı �le kes�nleş�r ve �landa bel�rt�l�r. Adaylar, YÖK tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavları
�le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavından Senatonun bel�rled�ğ� puanı almak zorundadır.

e) Tezs�z yüksek l�sans programlarında yabancı d�l şartı aranmaz.
f) Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü �ç�n yüksek l�sans b�l�m alanı b�r yabancı d�lle �lg�l� olan programlarda öğren�m

görecek öğrenc�ler, yabancı d�lde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı d�l sınavlarından en az 80 veya ÖSYM
yönet�m kurulu tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavından eşdeğer puanı almak
zorundadırlar.

g) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tüm hükümler �k�nc� öğret�m tezl� yüksek l�sans programları �ç�n de geçerl�d�r.
İk�nc� öğret�m tezl� ve tezs�z yüksek l�sans öğren�m ücret� Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Doktora ve sanatta yeterl�k programlarına başvuru
MADDE 13 – (1) Doktora ve sanatta yeterl�k programlarına başvurab�lmek �ç�n aranan şartlar aşağıda

bel�rt�lm�şt�r:
a) Tezl� yüksek l�sans d�ploması, bütünleşt�r�lm�ş doktora/sanatta yeterl�k programında l�sans d�plomasına

sah�p olmaları gerek�r.
b) L�sans dereces�yle doktora/sanatta yeterl�k programına başvuranların l�sans mezun�yet not ortalamasının 4

tam puan üzer�nden en az 3 puan veya eşdeğer b�r puana sah�p olmaları gerek�r.
c) L�sans veya tezl� yüksek l�sans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların YÖK denkl�k belges�

almaları gerek�r.
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ç) Tıp, d�ş hek�ml�ğ�, veter�ner, eczacılık fakülteler� �le hazırlık sınıfları en az on yarıyıl sürel� l�sans
d�plomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre b�r laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetk�s�ne
sah�p olmak gerek�r.

d) ALES veya eşdeğer� sınavından YÖK tarafından bel�rlenen en az 55 puandan az olmamak üzere Senato
tarafından bel�rlenen ALES puanına sah�p olmak gerek�r.

e) ALES belges� geçerl�l�k süres� �ç�nde olmalıdır.
f) L�sans dereces�yle doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80

puandan az olmamak üzere Senato tarafından bel�rlenen ALES puanını almış olmaları gerek�r.
g) Güzel Sanatlar Fakültes� ve Konservatuvarın enst�tülerdek� anasanat dallarına öğrenc� kabulünde ALES

puanı aranmaz. Ancak Senato kararı �le ALES koşulu ve taban puanını bel�rleneb�l�r.
ğ) Sanatta yeterl�k programına güzel sanatlar fakülteler� �le konservatuvar mezunları �le d�ğer fakülteler�n

eşdeğer programlarından mezun olanların har�c�nde başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan,
l�sans dereces�yle başvuran adayların �se ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato
kararı �le bel�rlenen ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.

h) Adaylar, anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavlarından İng�l�zce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Ç�nce, Japonca, Farsça d�ller�n�n b�r�nden en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavından bu puan eşdeğer� puan almaları
hâl�nde programa kabul ed�leb�l�rler. Gerek�rse g�r�lecek programların özell�kler�ne göre bu asgar� puanların
yükselt�lmes�ne Senatoca karar ver�leb�l�r.

ı) Doktora b�l�m alanı b�r yabancı d�lle �lg�l� olanların; öğren�m görecekler� yabancı d�lde, YÖK tarafından
kabul ed�len merkezî yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından en az 80
veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu puan muad�l� b�r puan alması
zorunludur.

Temel tıp b�l�mler� doktora programına başvuru, değerlend�rme ve kabul
MADDE 14 – (1) Temel tıp b�l�mler� doktora programına başvuru koşulları şunlardır:
a) Tıp fakültes�, veter�ner fakültes� �le d�ş hek�ml�ğ� fakültes� mezunlarının l�sans d�plomasına, d�ğer fakülte

mezunlarının yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları gerek�r.
b) Tıp fakültes� mezunlarının en az 50 TUS Temel Tıp Puanına veya en az 55 ALES sayısal puana sah�p

olmaları gerek�r. Başvuruların hang� puan türüne ve düzey�ne göre yapılacağı Senato tarafından bel�rlen�r. Temel tıp
puanı, TUS’un Temel Tıp B�l�mler� Test�-1 bölümünden elde ed�len standart puanın 0,7; Kl�n�k Tıp B�l�mler�
Test�nden elde ed�len standart puanın 0,3 �le çarpılmasıyla elde ed�l�r.

c) Tıp fakültes� mezunu olmayanlar �ç�n en az 55 ALES sayısal puanından aşağı olmamak koşuluyla Senato
tarafından bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.

ç) Adaylardan başvuru esnasında talep ed�lecek referans mektubu, neden doktora yapmak �sted�ğ�n� bel�rten
kompoz�syon, uluslararası standart sınavlar ve benzer� d�ğer belgeler her başvuru dönem� başında Senato tarafından
bel�rlenerek �landa bel�rt�l�r.

d) Temel tıp b�l�mler�nde doktora programına öğrenc� kabulünde, anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarından bu puan muad�l� b�r puan
alınması zorunlu olup, bu asgar� puanların g�r�lecek programların özell�kler�ne göre gerek�rse yükselt�lmes�ne Senato
tarafından karar ver�l�r.

(2) Değerlend�rme ve kabul şartları şunlardır:
a) Senatoca �lg�l� başvuru dönem�nde kabul sıralamasının yalnız temel tıp puanı veya ALES puanına göre

yapılmasına karar vermed�ğ� sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere temel tıp puanı veya ALES puanı, l�sans
ve/veya yüksek l�sans not ortalaması ve b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sonucunun ortak değerlend�r�lmes�ne
göre yapılır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en çok �k� katı
kadar aday mülakata davet ed�l�r. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sah�p olan adayların tamamı mülakata davet
ed�l�r.

b) Tıp, veter�ner ve d�ş hek�ml�ğ� fakülteler� mezunları �ç�n kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız temel tıp
puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermed�ğ� sürece, %50’den az olmamak üzere temel tıp puanı veya
ALES puanı, l�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması ve b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sonucuna göre
yapılır. Senato �lg�l� dönem �ç�n aks�ne karar vermed�ğ� takd�rde ALES veya TUS temel tıp puanının %50’s�, yüksek
l�sans puanının %20’s�, b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat notunun %30’u ağırlıkla d�kkate alınır. Kabul �ç�n
hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup sıralama buna göre yapılır. Değerlend�rmeler 100 tam puan üzer�nden
yapılır.

c) Tıp, veter�ner ve d�ş hek�ml�ğ� fakülteler� mezunu olmayanların kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız
ALES puanına göre yapılmasına karar vermed�ğ� sürece, %50’den az olmamak üzere ALES puanı, l�sans ve/veya
yüksek l�sans not ortalaması ve b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sonucuna göre yapılır. Senato �lg�l� dönem
�ç�n aks�ne karar vermed�ğ� takd�rde ALES puanının % 50’s�, l�sans ve/veya yüksek l�sans puanının %20’s�, b�l�msel
değerlend�rme ve/veya mülakat notunun %30’u ağırlıkla d�kkate alınır. Kabul �ç�n hesaplanan puanın en az 70 olması
şart olup sıralama buna göre yapılır. Değerlend�rmeler 100 tam puan üzer�nden yapılır. Eğer başvuru sırasında referans
mektubu ve neden doktora yapmak �sted�ğ�n�, hedefler�n� bel�rt�len kompoz�syon talep ed�lm�ş �se bu belgeler d�kkate
alınarak sözlü değerlend�rme yapılır.

ç) Eş�t puan durumunda adaylar arasında öncel�ğ�n bel�rlenmes�nde; sırasıyla, ALES veya eşdeğer� sınav notu
veya temel tıp puanı, l�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması veya yabancı d�l sınav puanı yüksek olanlar terc�h
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ed�l�r.
d) Küsuratlı notlarda v�rgülden �t�baren beş basamak d�kkate alınır.
Yabancı uyruklu adayların l�sansüstü programlara başvurusu
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adayların, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca ve enst�tü yönet�m

kurulunca onaylanan b�r b�l�m ya da sanat dalında l�sans/yüksek l�sans dereces�ne sah�p olmaları zorunludur.
(2) Yabancı uyruklu adayların yüksek l�sans ve doktora/sanatta yeterl�k başvurularında ALES belges�

aranmasına ve asgar� puana Senato tarafından karar ver�l�r.
(3) Eğ�t�m ve öğret�m�n tamamen b�r yabancı d�lle yapıldığı programlar har�ç, d�ğer yüksek l�sans,

doktora/sanatta yeterl�k programlarına kabul ed�len yabancı uyruklu öğrenc�ler�n Uludağ Ün�vers�tes� Türkçe Öğret�m
Merkez� (ULUTÖMER) veya senatonun bel�rled�ğ� b�r merkez tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzey�nden
az olmamak koşuluyla anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından öner�len ve Senato tarafından karara bağlanan
düzeyde başarılı olmaları gerek�r. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya senatonun bel�rled�ğ� b�r merkez tarafından
açılan en fazla b�r yıl sürel� Türkçe d�l kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Kursun
normal süres� öğren�m süres�nden sayılmaz.

(4) L�sans veya yüksek l�sansını Türk�ye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar �ç�n Türkçe yeterl�k
belges� aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu adaylar, anad�ller� dışında Ün�vers�telerarası Kurulca kabul ed�len 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 sınavından bu puan eşdeğer� puan almaları
hâl�nde programa kabul ed�leb�l�rler. Gerek�rse g�r�lecek programların özell�kler�ne göre bu asgar� puanların
yükselt�lmes�ne Senato tarafından karar ver�l�r.

L�sansüstü başvurularının değerlend�r�lmes�
MADDE 16 – (1) Anab�l�m/anasanat dalları tezl� yüksek l�sans programlarına yalnız ALES puanı �le öğrenc�

kabul edeb�leceğ� g�b�, ALES puanına ek olarak l�sans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme
ve/veya mülakat sonucuna göre de öğrenc� alab�l�r. Yazılı b�l�msel değerlend�rme ve mülakat sınavları,
anab�l�m/anasanat dallarının sınav jür�ler� tarafından yapılır.

(2) Başvuruların değerlend�r�lmes�nde aşağıdak� şartlar aranır:
a) Tezl� yüksek l�sans programına yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sonucuna

göre öğrenc� kabulünde, ALES puanının %50’s�, l�sans not ortalamasının %20’s�, yazılı olarak yapılacak b�l�msel
değerlend�rme �le b�rl�kte mülakatın da yapılması hal�nde bu gruba �l�şk�n sonucun %30’u eş�t oranlarda d�kkate alınır.
İsteyen anab�l�m/anasanat dalı %30’un bel�rl� b�r oranını yabancı d�l puanı olarak bel�rleyeb�l�rler. Hesaplanan puana
göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

b) Doktora programına öğrenc� kabulünde ALES puanının % 50’s�, yüksek l�sans not ortalamasının %20’s� ve
yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme �le b�rl�kte mülakatın da yapılması hal�nde bu gruba �l�şk�n sonucun
%30’u eş�t oranlarda d�kkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakültes� �le Konservatuvarlara bağlı anasanat dallarında yüksek l�sans ve sanatta yeterl�k
programlarına öğrenc� kabulünde; mezun�yet not ortalamasının %25’�, ve sanatsal performansın/portfolyö
�ncelemes�nden en az 70 puan almak koşuluyla %50’s�, mülakatın %25’� alınır. Hesaplanan puana göre yüksek l�sansta
en az toplam 65 puan, sanatta yeterl�k programında en az toplam 70 alanlar arasından sıralama yapılır.

ç) Bu fıkrada bel�rlenen değerlend�rme şartları Senato kararıyla değ�şt�r�leb�l�r.
(3) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n yüksek l�sans ve doktora programına kabulünde, mezun�yet not ortalamasının

%50’s� ve yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme �le b�rl�kte mülakatın da yapılması hal�nde bu gruba �l�şk�n
sonucun %50’s� eş�t oranlarda d�kkate alınır. Ön değerlend�rmey� geçen adaylar yüksek l�sans �ç�n en az 65 puan,
doktora/sanatta yeterl�k �ç�n de en az 70 puandan �t�baren sıralanırlar.

(4) Tezs�z yüksek l�sans programlarına öğrenc� kabulünde, mezun�yet not ortalamasının %50 s�, yazılı olarak
yapılacak b�l�msel değerlend�rme �le b�rl�kte mülakatın da yapılması hal�nde bu gruba �l�şk�n sonucun %50’s� eş�t
oranlarda d�kkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

(5) Eş�t puan durumunda adaylar arasında öncel�ğ�n bel�rlenmes�nde; sırasıyla, ALES veya eşdeğer� sınav notu
veya l�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması veya yabancı d�l sınav puanı yüksek olanlar terc�h ed�l�r.

(6) Küsuratlı notlarda v�rgülden �t�baren beş basamak d�kkate alınır.
(7) Sınav jür�s� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca öner�len ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla onaylanan en

az üç asıl, �k� yedek öğret�m üyes�nden oluşur. B�r anab�l�m/anasanat dalında yürütülen farklı l�sansüstü programlar
�ç�n ayrı jür�ler kurulab�l�r.

Sonuçların �lanı ve kayıt
MADDE 17 – (1) Başvuruların değerlend�r�lmes� sonucu başarılı olan adayların sayısı �lan ed�len

kontenjandan fazla �se en yüksek başarı notu alandan başlayarak enst�tü kurulu tarafından bel�rlenen en düşük başarı
puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday l�sansüstü programa kabul ed�l�r. Başarı notları aynı
olan adaylar arasında sıralama yapılması gerekt�ğ�nde mezun�yet notu esas alınır. Başarılı olan asıl adaylar ve varsa
yedekler� enst�tü yönet�m kurulu kararı �le enst�tü müdürlüğünce �lan ed�l�r.

(2) Sonuçların �lanından sonra sonuçlara yönel�k madd� hataları �çeren �t�razların �lanı tak�p eden üç �ş günü
�ç�nde yapılması gerek�r. İt�raz süres� sonunda sonuçlar enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r.

(3) L�sansüstü programları kazanan adayların, enst�tü yönet�m kurulunca bel�rlenen tar�hler arasında ve Senato
tarafından bel�rlenen belgelerle b�rl�kte enst�tüye başvurarak kes�n kayıtlarını yaptırmaları gerek�r.

(4) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya enst�tü tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r.
(5) Kayıtların adaylar tarafından şahsen yaptırılması gerek�r.
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(6) Kayıt �ç�n sahte veya tahr�f ed�lm�ş belge kullanan veya g�r�ş sınavlarında sahtec�l�k yaptığı bel�rlenenler�n
kayıt �şlemler� kayıt tar�h� �t�barıyla �ptal ed�l�r.

Kayıt yen�leme
MADDE 18 – (1) Dönem projes�/tez aşamasında olanlar dah�l olmak üzere bütün öğrenc�ler�n Senato

tarafından her yarıyıl başında akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �çer�s�nde kayıtlarını yen�lemeler� gerek�r.
Kayıtlarını yen�lemeyenler derslere devam edemez, sınavlara g�remez ve d�ğer öğrenc�l�k haklarından
yararlanamazlar.

(2) Öğrenc�ler, en geç danışman atanmasını �zleyen dönemden �t�baren her yarıyıl tez dönem� �ç�n kayıt
yaptırmak zorundadır.

(3) Kayıt yen�leme tar�h�nde katkı payı/öğren�m ücret� ödemekle yükümlü öğrenc�ler�n, kayıt yen�leme süres�
�ç�nde katkı payını/öğren�m ücret�n� ödemeler� gerek�r. Kayıtlarını yen�lemeyenler derslere devam edemez, sınavlara
g�remez ve d�ğer öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar.

(4) Enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�lm�ş b�r mazeret� olmadan zamanında derse kaydını yaptırmayan
öğrenc�n�n o yarıyılı öğren�m süres�nden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlend�rme

Dersler
MADDE 19 – (1) L�sansüstü ders programı; enst�tüler�n anab�l�m/anasanat dallarında açılan zorunlu ve

seçmel� derslerden oluşur. Ders planlarında yer alacak zorunlu ve seç�ml�k dersler�n oranı, planlanması ve bunların
programdak� yerler�n�n bel�rlenmes� anab�l�m/anasanat dalı kurulunun öner�s� enst�tü kurulunun tekl�f� ve Senatonun
kararıyla kes�nleş�r. Öğrenc� �sterse, danışmanının onayı �le her yarıyıl �ç�n b�r seçmel� ders�n� alan dışından da alab�l�r.

(2) Uzmanlık alan ders�, enst�tü yönet�m kurulunca tez danışmanı atandığı tar�hten başlayarak, yüksek l�sans
programı öğrenc�ler� �ç�n ayrı ve doktora programı öğrenc�ler� �ç�n ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve
enst�tü yönet�m kurulunun öğrenc�n�n mezun�yet�ne veya �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�ne karar verd�ğ� tar�he kadar sürdürülmek
üzere, danışmanın �z�nl� ve raporlu olduğu tar�hler dışında, güz yarıyılı başında kaydolan veya ders kaydı yaptıran
öğrenc�ler �ç�n bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılı başında kaydolan veya ders kaydı yaptıran öğrenc�ler
�ç�n güz yarıyılı başlangıcına kadar, yarıyıl ve yaz tat�ller� de dâh�l tüm yıl boyunca kes�nt�s�z olarak devam etmek
üzere açılır. Her öğrenc�, açılan uzmanlık alan ders�n� almak zorundadır. Uzmanlık alan ders�ne �l�şk�n kapsam, süre ve
d�ğer esaslar enst�tü kurulunca kararlaştırılır. Tez çalışmasının �k� danışman tarafından yönet�ld�ğ� durumlarda
uzmanlık alan dersler� �lk danışman tarafından yürütülür.

Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Teor�k ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teor�k derslerde %70, uygulamalı

derslerde %80 devam etm�ş olma şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenc�ler sınava alınmaz ve öğrenc�ye D notu
ver�l�r.

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere �k� türdür.
(2) B�r ders�n yarıyıl sonu sınavı; o ders�n tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınav b�ç�m�, yazılı, yazılı-

sözlü veya uygulamalı olarak sorumlu öğret�m üyes� tarafından bel�rlen�r. Yarıyıl sonu sınava g�rmeye hakkı olduğu
halde g�rmeyen öğrenc� o dersten başarısız sayılır.

Ders başarı notu
MADDE 22 – (1) B�r derstek� başarı durumu ders başarı notu �le bel�rlen�r. Ders başarı notu, öğrenc�n�n

yapılan yarıyıl sonu sınavı �le bel�rlen�r. Öğrenc�n�n b�r dersten başarılı sayılab�lmes� �ç�n o dersten başarı notu olarak
yüksek l�sansta CC (70), doktorada CB (75) alması gerek�r. 100 üzer�nden alınan puanların harf notu ve katsayı
karşılıkları aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r:

  Harf Notu (Açıklama)         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
                FF                             0                       0-69
                G                               0
                K                               0
                D                               0
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan 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 ve CC notlarını; doktora
programında �se AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenc� o ders� başarmış sayılır.

(3) Harf notlarına �l�şk�n tanımlar şunlardır:
a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlüğünü yer�ne get�r�p sınava g�rmeyen veya sınavdan başarısız olan

öğrenc�ye ver�l�r.
b) G (Geçer) notu; kred�s�z dersler�n�, tez çalışmasını ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�lere

ver�l�r. Ortalamaya dâh�l ed�lmez.
c) K (Kalır) notu; kred�s�z dersler �le tez çalışması ve dönem projes�nden başarısız olan öğrenc�ye ver�l�r.
ç) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına �l�şk�n koşulları yer�ne

get�rmeyen öğrenc�ye ver�l�r. D notu not ortalaması hesabına FF olarak dâh�l ed�l�r.
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(4) L�sansüstü programlarda; herhang� b�r ders�n yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenc�, bütünleme
sınavına g�rer. Bütünleme sınavında başarılı olan öğrenc�n�n sınav notu yarıyıl sonu sınav notu yer�ne geçer.

(5) Zorunlu ve seçmel� dersler�n sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya �lg�l� ders�n ön
koşullarını yer�ne get�rmeyen öğrenc� ders�, açıldığı dönemde tekrarlar. Seçmel� dersten başarısız olunması hal�nde
öğrenc� onun yer�ne yen� b�r ders seçeb�l�r.

(6) L�sansüstü programlarda yer alan dersler�n sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını tak�p eden üç �ş
günü �ç�nde �lan ed�l�r ve anab�l�m/anasanat dalı başkanları aracılığı �le enst�tüye �let�l�r. Yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavlarının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav tutanakları �le b�rl�kte anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca beş �ş günü
�ç�nde enst�tüye gönder�l�r.

(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları �ç�n öğrenc�ye mazeret sınavı hakkı ver�lmez.
Kayıt dondurma
MADDE 23 – (1) Öğrenc�n�n, aşağıda bel�rt�len haklı ve geçerl� nedenler�n�n varlığı hal�nde enst�tü yönet�m

kurulunca kaydının b�r defada en çok �k� yarıyıl dondurulmasına karar ver�leb�l�r;
a) Sağlık raporu �le belgelenm�ş sağlıkla �lg�l� mazeret� olmak,
b) 2547 sayılı Kanun hükümler� uyarınca yükseköğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla

öğren�me YÖK kararı �le ara verm�ş olmak,
c) Doğal afetler neden�yle öğren�me ara vermek zorunda kalmak,
ç) Eş�n�n veya b�r�nc� dereceden kan yahut kayın hısımlarının ac�l hastalığı hal�nde bakacak başka k�msen�n

bulunmaması neden�yle, öğren�me ara vermek zorunda olduğunu belgelend�rmek,
d) Tec�l hakkını kaybetmek veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle askere alınmak,
e) Tutukluluk hal� oluşmak,
f) 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 öğrenc�l�k sıfatını kaldırmayan veya Ün�vers�teden çıkarılmasını gerekt�rmeyen
mahkûm�yet hal� oluşmak,

g) Enst�tü yönet�m kurulunca haklı ve geçerl� kabul ed�lecek d�ğer nedenler bel�rterek başvuruda bulunmak.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len haklı ve geçerl� neden�n kabul ed�leb�lmes� �ç�n, bu neden�n doğuşundan �t�baren

en geç on beş gün �ç�nde enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�lmes� gerek�r.
(3) Aynı usul ve şartlarla kayıt dondurma �şlem� tekrar ed�leb�l�r.
(4) Kayıt dondurma süres� eğ�t�m öğret�m süres�nden sayılmaz.
Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 24 – (1) Öğrenc�, sınavların sayısal notlarındak� madd� hatanın düzelt�lmes� �ç�n sınav sonucunun

�lanını tak�p eden üç �ş günü �ç�nde enst�tüye yazılı olarak başvurab�l�r. Bu başvuru anab�l�m/anasanat dalı aracılığı �le
�lg�l� öğret�m elemanına yen�den değerlend�r�lmek üzere �let�l�r. Değerlend�rme sonucu enst�tüye b�ld�r�l�r ve enst�tü
yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.

İl�ş�k kesme
MADDE 25 – (1) Aşağıda bel�rt�len durumlarda öğrenc�n�n enst�tü yönet�m kurulu kararıyla enst�tü �le �l�ş�ğ�

kes�l�r;
a) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yükseköğret�mden çıkarma

cezası almış olmak,
b) Enst�tüye şahsen yazılı olarak başvuruda bulunarak �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�n� talep etmek,
c) Yatay geç�ş yolu �le ayrılmak,
ç) 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 �l�ş�k kesme durumunda olmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezl� Yüksek L�sans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yaparak yen� b�lg�lere

er�şme, b�lg�y� değerlend�rme, yorumlama ve özgün b�l�msel b�lg� üretme yeteneğ�n� kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezl� yüksek l�sans programı toplam 21 kred�den az ve Sosyal B�l�mler Enst�tüsü �ç�n 30 kred�den fazla

olmamak koşuluyla en az 7 ders, b�r sem�ner ders� ve tez çalışmasından oluşur. Sem�ner ders� ve tez çalışması kred�s�z
olup başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Tezl� yüksek l�sans programı, b�r eğ�t�m-öğret�m yılında 60 AKTS
kred�s�nden az olmamak koşuluyla sem�ner ders� dâh�l en az sek�z ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kred�s�nden oluşur. Ayrıca Senatonun bel�rled�ğ� sayıda ve n�tel�kte tam met�n özgün makale yayımlamış ve
performansa dayalı sanatsal etk�nl�k yapmış olmak zorunludur.

(3) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en çok �k�s�, l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması kaydıyla, l�sans
dersler�nden seç�leb�l�r. Ayrıca anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le
d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden en fazla �k� ders seç�leb�l�r.

(4) Tezl� yüksek l�sans programı �k�nc� öğret�m programı olarak yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 27 – (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.

(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;
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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.

Tez danışmanı ve tez çalışması
MADDE 28 – (1) Her öğrenc� �ç�n tez danışmanı en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar; öğrenc�n�n

danışmanıyla beraber bel�rleyeceğ� tez konusu �se en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar yüksek l�sans tez konusu/adı
öner�s� veya değ�ş�kl�ğ� Sosyal B�l�mler Enst�tüsünde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca; Eğ�t�m, Fen ve Sağlık
B�l�mler� Enst�tüler�nde �se anab�l�m dalı kurulu kararı olarak enst�tüye öner�l�r. Tez danışmanı �le tez konusu öner�s�,
enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le kes�nleş�r.

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

(3) Öğrenc�n�n veya danışmanın gerekçel� yazılı taleb� üzer�ne, ders veya tez aşamasında Sosyal B�l�mler
Enst�tüsünde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının; Eğ�t�m, Fen ve Sağlık B�l�mler� Enst�tülüler�nde anab�l�m
dalı/anasanat kurulunun tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulunun kararıyla danışman değ�şt�r�leb�l�r.

(4) Tez aşamasında konu ve/veya ad değ�ş�kl�ğ� söz konusu olması hal�nde danışmanın gözet�m�nde bel�rlenen
yen� tez konusu ve/veya adı �lg�l� form doldurularak Sosyal B�l�mler Enst�tüsünde anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının, Eğ�t�m, Fen ve Sağlık B�l�mler� Enst�tüler�nde anab�l�m dalı kurulunun tekl�f�yle enst�tüye sunulur ve
yönet�m kurulunca karara bağlanır.

(5) Dersler tamamlandıktan sonra en az b�r yarıyıl geçmeden tez tesl�m ed�lemez.
Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlanması aşağıda bel�rt�len şek�lde yapılır:
a) 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� jür� önünde sözlü olarak savunur.
b) Yüksek l�sans tez�n�n savunmasından önce ve düzeltme ver�len tezlerde �se düzeltme �le b�rl�kte öğrenc�

tez�n� tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşünü, �nt�hal yazılım
programı raporunu ve tez� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu
kontrol ederek danışmana ve jür� üyeler�ne gönder�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes�
�le b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

c) Yüksek l�sans tez jür�s�, tez danışmanı ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m
kurulu onayı �le atanır. Jür�, b�r� öğrenc�n�n tez danışmanı, en az b�r� de Ün�vers�te dışından olmak üzere üç veya beş
öğret�m üyes�nden oluşur. Jür�n�n üç k�ş�den oluşması durumunda �k�nc� tez danışmanı jür� üyes� olamaz.

ç) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde toplanarak
öğrenc�y� tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Güzel Sanatlar Fakültes� ve Konservatuvarda tez çalışması yazılı met�n ve sanatsal performansa dayalı olarak
değerlend�r�l�r. Tez sınavı, öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n
katılımına açık ortamlarda gerçekleşt�r�l�r. Ancak, �zley�c�ler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jür�,
�zley�c�lere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Bu karar, jür� üyeler�n�n
k�ş�sel raporları, jür� ortak raporu ve varsa d�ğer sınav evrakları �le anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
�zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye �let�l�r.

d) Sınav esnasında jür�n�n ortak kararı �le tez adı değ�ş�kl�ğ� öner�s� var �se jür�ce tez adı değ�ş�kl�ğ� öner�s�ne
�l�şk�n form doldurularak d�ğer evrakları �le b�rl�kte enst�tüye tesl�m ed�l�r.

e) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
f) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç üç ay �ç�nde düzeltmeler� yapılan tez� aynı jür� önünde

yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

g) Tez� redded�len öğrenc�n�n talepte bulunması hâl�nde, aynı anab�l�m dalında açılan tezs�z yüksek l�sans
programının ders kred� yükü, proje yazımı ve benzer� gerekler�n� yer�ne get�rm�ş olmak kaydıyla kend�s�ne tezs�z
yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Tezs�z Yüksek L�sans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (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.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam 30 kred�den ve 90 AKTS’den az ve Sosyal B�l�mler Enst�tüsü �ç�n 35

kred�den ve 120 AKTS’den fazla olmamak kaydıyla en az on ders �le dönem projes� ders�nden oluşur. Öğrenc�, dönem
projes� ders�n�n alındığı yarıyılda dönem projes� ders�ne kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projes� ders� kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.

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

(4) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�mde de yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 31 – (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
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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 32 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programında enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 33 – (1) Doktora programının amaçları aşağıdak�lerden oluşur:
a) Öğrenc�ye �lg�l� alanda bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve der�n b�r bakış açısıyla

�rdeleyerek yorum yapma ve yen� sentezlere ulaşab�lme yeteneğ� kazandırmak.
b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tez�n; b�l�me yen�l�k get�rmes�, yen� b�r b�l�msel yöntem

gel�şt�rmes� veya b�l�nen b�r yöntem�n yen� b�r alana uygulanması özell�kler�n� ha�z olmasını sağlamak.
Kapsam
MADDE 34 – (1) Doktora programının kapsamına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam 21 kred�den ve b�r

eğ�t�m-öğret�m yılı 60 AKTS’den az, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü �ç�n 30 kred�den fazla 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. Ayrıca
Senatonun bel�rled�ğ� sayıda ve n�tel�kte tam met�n özgün makale yayımlamış olmak zorunludur.

b) Doktora programına l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 42 kred�den az olmamak kaydıyla en az
on dört ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s�, tez çalışması toplam en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur. Ayrıca
Senatonun bel�rled�ğ� sayıda ve n�tel�kte tam met�n özgün makale yayımlamış olmak zorunludur.

(2) Doktora dersler�, anab�l�m dalı başkanlığının tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le d�ğer
yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan doktora dersler�nden 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. Bu dersler kred�
yükünden sayılır.

(3) L�sans dersler� ders yüküne 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) 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 enst�tü �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Doktora programı �ç�n 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 �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 tezs�z yüksek l�sans �ç�n gerekl�
kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r.

Tez danışmanı atanması
MADDE 36 – (1) Enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n Ün�vers�te kadrosunda bulunan öğret�m

üyes�n� tez danışmanı olarak öner�r, enst�tü yönet�m kurulu danışmanı atar. Tez danışmanının en geç b�r�nc� yarıyıl
sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatoca bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. Ün�vers�tede
bel�rlenen n�tel�klere sah�p öğret�m üyes� bulunmaması hal�nde Senatoca bel�rlenen �lkeler çerçeves�nde enst�tü
yönet�m kurulu tarafından başka b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. Doktora
programlarında öğret�m üyeler�n�n tez yöneteb�lmes� �ç�n, başarıyla tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş
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 kadrosu dışından en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.

(3) Öğrenc�n�n veya danışmanın gerekçel� yazılı taleb� üzer�ne, ders veya tez aşamasında Sosyal B�l�mler
Enst�tüsünde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının, Eğ�t�m, Fen ve Sağlık B�l�mler� Enst�tülüler�nde anab�l�m dalı
kurulunun tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla danışman değ�şt�r�leb�l�r.

Doktora yeterl�k sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterl�k sınavında, öğrenc�n�n b�l�msel düşünme becer�s�, b�l�msel yöntemler� özümseme

sev�yes�, bağımsız b�r araştırmayı yürüteb�lmes�ne yönel�k temel konular ve kavramlar �le doktora yaptığı anab�l�m
dalıyla �lg�l� konularda der�nlemes�ne b�lg� sah�b� olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenc�, dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamladıktan sonra �zleyen yarıyılın sonuna kadar yeterl�k
sınavına g�reb�l�r. Ancak, yüksek l�sans dereces�yle kabul ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın, l�sans dereces�yle
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kabul ed�len öğrenc� en geç yed�nc� yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.
(3) Yeterl�k sınavları, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından form �le öner�len ve enst�tü yönet�m kurulu

tarafından onaylanan beş asıl, �k� yedek jür� üyes� tarafından düzenlen�r ve yürütülür. Sınav jür�s�n�n, en az �k� üyes�
başka b�r yükseköğret�m kurumundan olmalıdır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enst�tü yönet�m
kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden oluşur. Anab�l�m/anasanat
dalı başkanlıklarının, yeterl�k/ön yeterl�k jür� öner�ler�n� sınavdan b�r ay önce enst�tüye b�ld�rmes� gerek�r. Yeterl�k
sınavı toplantıları öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına
açık olarak yapılır. Ancak, �zley�c�ler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, �zley�c�lere kapalı olarak
adayın başarılı veya başarısız  olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu kararın yer aldığı doktora yeterl�k sınav sonuç
tutanağı ve sınav evrakları anab�l�m dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye �let�l�r.

(4) Yeterl�k sınavı, enst�tü yönet�m kurulu kararının anab�l�m dalına tebl�ğ�n� �zleyen günden başlayarak en geç
b�r ay �ç�nde yapılır.

(5) Yeterl�k sınavı b�r bütün olup yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Öğrenc�n�n yazılı sınavdan
başarılı sayılması �ç�n, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100 tam puan üzer�nden en az 75 puan alması şarttır.
Sözlü sınavda adaya yönelt�len sorular tutanak altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenc� sözlü sınava
alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenc� yeterl�k sınavından başarısız sayılır.

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

(7) B�r öğrenc� b�r yılda en fazla �k� kez yeterl�k sınavına g�rer.
(8) Jür�, yeterl�k sınavını başaran b�r öğrenc�n�n ders yükünü tamamlamış olsa b�le, toplam kred� m�ktarının

1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını bel�rtmek şartıyla eks�k görülen konuyla �lg�l� ders/dersler almasını enst�tüye
önereb�l�r.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 38 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n danışmanın öner�s�, anab�l�m dalı başkanlığının

tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le b�r ay �ç�nde tez �zleme kom�tes� oluşturulur. Danışmanın öner�s�yle
anab�l�m dalı başkanının tekl�f� arasında farklılık olması hal�nde anab�l�m dalı kurul kararına göre uygulamaya devam
ed�l�r.

(2) Tez �zleme kom�tes� üç öğret�m üyes�nden oluşur. Danışman dışındak� �k� üyeden b�r� aynı anab�l�m
dalından, d�ğer üye �se farklı anab�l�m dalı öğret�m üyeler�nden seç�l�r. 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. Ancak
tez �zleme kom�tes� üyes� olamaz.

(3) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde danışmanın öner�s�, anab�l�m dalı başkanlığının
tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tez �zleme kom�tes� üyeler�nde değ�ş�kl�kler yapılab�l�r.

Tez öner�s� savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterl�k/sanatta ön yeterl�k sınavını başarıyla 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/sanatta yeterl�k çalışması öner�s� �le �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az
on beş gün önce kom�te üyeler�ne dağıtır.

(2) Tez �zleme kom�tes� tüm üyeler�n katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterl�k çalışması öner�s�n�n kabul
veya redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt
çoğunlukla ver�len karar, anab�l�m dalı başkanlığınca �şlem�n b�t�ş�n� �zleyen üç gün �ç�nde doktora tez/sanatta yeterl�k
çalışması konusu öner�s� savunma ve değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n formu enst�tüye �let�l�r.

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

(4) Tez/sanatta yeterl�k çalışması öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes�, Ocak-Haz�ran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında b�rer defa olmak üzere yılda en az �k� kez toplanır. Öğrenc�, toplantı tar�h�nden en az
b�r ay önce kom�te üyeler�ne 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/sanatta yeterl�k çalışması, kom�te tarafından başarılı veya
başarısız olarak bel�rlen�r. Sonuç doktora tez �zleme kom�tes� raporu �le anab�l�m dalı başkanlığı tarafından enst�tüye
�let�l�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.

(5) Tez/sanatta yeterl�k çalışması öner�s� savunmasına geçerl� b�r mazeret� olmaksızın b�r�nc� fıkrada bel�rt�len
sürede g�rmeyen öğrenc� başarısız sayılarak tez öner�s� redded�l�r.

(6) Tez/sanatta yeterl�k çalışması aşamasında konu ve/veya ad değ�ş�kl�ğ� söz konusu olması hal�nde tez
�zleme kom�tes�n�n öner�s� �le yen� tez konusu ve/veya adı �lg�l� form doldurularak Sosyal B�l�mler Enst�tüsünde
anab�l�m dalı başkanının, Eğ�t�m, Fen ve Sağlık B�l�mler� Enst�tüler�nde anab�l�m dalı kurulunun tekl�f�yle enst�tüye
sunulur ve enst�tü yönet�m kurulunca karara bağlanır.

Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora/sanatta yeterl�k 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 savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşünü, �nt�hal yazılım programı
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raporunu ve tez� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu kontrol ederek
danışmana ve jür� üyeler�ne gönder�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte
karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna gönder�l�r.

(3) Öğrenc�n�n tez�n�n/sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanab�lmes� �ç�n en az üç tez �zleme kom�tes� raporu
sunulması gerek�r.

(4) Adayın savunma sınavına alınab�lmes� �ç�n tez/sanatta yeterl�k çalışması konusu veya anab�l�m/anasanat
dalı programıyla �lg�l� özgün b�r makalen�n uluslararası �ndekslerde taranan derg�lerde yayımlanması veya yayıma
kabul ed�lmes� şarttır. Yayınlarda doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�s�n�n b�r�nc� �s�m olması şart değ�ld�r.

(5) Doktora tez/sanatta yeterl�k jür�s�, danışman ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü
yönet�m kurulu onayı �le atanır. Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve en az �k�s�
Ün�vers�te dışından olmak üzere danışman dah�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jür� altı öğret�m üyes�nden
oluşur. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(6) Enst�tü, görevlend�rme yazılarını ve tezler�/sanatta yeterl�k çalışmalarını asıl ve yedek jür� üyeler�ne,
enst�tü yönet�m kurulu kararını anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına gönder�r. Öğrenc� de konuya �l�şk�n yazılı olarak
b�lg�lend�r�l�r. Tezler/sanatta yeterl�k çalışmaları, görevlend�r�len üyelere öğrenc�ler tarafından gec�kt�r�lmeks�z�n
�let�l�r, dışarıdan görevlend�r�lenlere �se posta yoluyla gönder�l�r.

(7) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n/sanatta yeterl�k çalışmasının kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en
geç b�r ay �ç�nde toplanarak öğrenc�y� tez/sanatta yeterl�k çalışması sınavına alır. Tez/sanatta yeterl�k çalışması sınavı,
tez/sanatta yeterl�k çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanatta yeterl�k
çalışması sınavı; öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına
açık ortamlarda gerçekleşt�r�l�r. Ancak, �zley�c�ler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, �zley�c�lere
kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Bu karar, jür� üyeler�n�n k�ş�sel
raporları ve jür� ortak raporu ve varsa d�ğer sınav evrakları �le enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca tez/sanatta
yeterl�k çalışması sınavını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye �let�l�r.

(8) Kabul ed�len tezlere/sanatta yeterl�k çalışmalarına a�t met�n çalışmasının tez/sanatta yeterl�k çalışması onay
sayfasında jür� üyeler�n�n �mzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını bel�rterek onay
sayfasını �mzalar.

(9) Sınav esnasında jür�n�n ortak kararı �le tez/sanatta yeterl�k çalışması adı değ�ş�kl�ğ� öner�s� var �se jür�ce
tez/sanatta yeterl�k çalışması adı değ�ş�kl�ğ� öner�s�ne �l�şk�n form doldurularak d�ğer evrakları �le b�rl�kte enst�tüye
tesl�m ed�l�r.

(10) Tez�/sanatta yeterl�k çalışması başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(11) Tez�/sanatta yeterl�k çalışması hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç altı ay �ç�nde düzeltmeler�

yapılan tez�/sanatta yeterl�k çalışmasını aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tez�/sanatta yeterl�k çalışması kabul ed�lmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(12) L�sans dereces� �le doktoraya kabul ed�lm�ş olanlardan tezde/sanatta yeterl�k çalışmasında başarılı
olamayanlar �ç�n talepler� hal�nde 35 �nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterl�k programı; özgün b�r sanat eser� ortaya koymayı, müz�k ve sahne

sanatlarında üstün b�r uygulama ve yaratıcılık becer�s� ed�nmey�, bağımsız araştırma yapmayı ve yen� sentezlere
ulaşmayı amaçlayan doktora eşdeğer� b�r yükseköğret�m programıdır.

(2) Sanatta yeterl�k programı, tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam 21 kred�den
az ve b�r eğ�t�m-öğret�m yılı 60 AKTS’den az, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü �ç�n 30 kred�den fazla olmamak koşuluyla en
az yed� ders, sem�ner, ön yeterl�k sınavı, tez öner�s�, tez çalışması serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. Ayrıca Senatonun bel�rled�ğ� sayıda ve n�tel�kte tam met�n özgün
makale yayımlamış ve performansa dayalı sanatsal etk�nl�k yapmış olmak zorunludur.

(3) Doktora programına l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 42 kred�den az olmamak kaydıyla en
az on dört ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s�, tez çalışması, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur. Ayrıca öğrenc�ler�n Senatonun bel�rled�ğ� sayıda ve n�tel�kte tam
met�n özgün makale yayımlamış ve performansa dayalı sanatsal etk�nl�k yapmış olmaları zorunludur.

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

Süre
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterl�k, 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) Sanatta yeterl�k programı �ç�n 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.
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(3) Kred�l� dersler�n� ve uygulamalarını başarı �le b�t�ren, ancak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�
çalışmalarını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len azam� on �k� yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrenc�n�n �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 tezs�z yüksek l�sans �ç�n gerekl�
kred� yükü, proje ve benzer� d�ğer şartları yer�ne get�rm�ş olmaları kaydıyla talepler� hal�nde tezs�z yüksek l�sans
d�ploması ver�l�r.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenc� �ç�n danışmanlık yapacak Ün�vers�te

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

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

Ön yeterl�k sınavı
MADDE 44 – (1) Ön yeterl�k sınavının amacı, öğrenc�n�n anasanat dalı ve sanatta yeterl�k çalışmasıyla �lg�l�

konularda yeterl�ğe sah�p olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenc�, dersler�n� ve sem�ner�n� başarı �le tamamladıktan sonra en geç �zleyen yarıyılın sonuna kadar ön

yeterl�k sınavına g�reb�l�r. Ancak, yüksek l�sans dereces�yle kabul ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın, l�sans
dereces�yle kabul ed�len öğrenc� en geç yed�nc� yarıyılın sonuna kadar ön yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.

(3) Sanatta ön yeterl�k programı öğrenc�ler�ne eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n hususlarda, 37 nc� madde
hükümler� uygulanır.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 45 – (1) Sanatta ön yeterl�k sınavında başarılı olan öğrenc� �ç�n danışmanın öner�s�, anasanat dalı

başkanlığının tekl�f� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı �le b�r ay �ç�nde tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes�ne �l�şk�n hususlarda, 38 �nc� madde hükümler� uygulanır.
Sanatta yeterl�k çalışması savunması
MADDE 46 – (1) Ön yeterl�k sınavından başarılı olan öğrenc� �ç�n, sanatta yeterl�k çalışması öner�s�

savunmasına �l�şk�n hususlar konusunda 39 uncu maddedek� şartlar aranır.
Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenc� elde ett�ğ� sonuçları serg�, proje, res�tal, tems�l g�b� çalışmasını

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

(2) Sanatta yeterl�k çalışmasının sonuçlandırılması hususunda, 40 ıncı madden�n �k�nc�, üçüncü, dördüncü,
beş�nc�, altıncı, yed�nc�, sek�z�nc�, dokuzuncu, onuncu, onb�r�nc� ve on �k�nc� fıkralarında yer alan esaslar uygulanır.

D�ploma
MADDE 48 – (1) Tez/sanatta yeterl�k çalışması sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından bel�rlenen

mezun�yet �ç�n gerekl� d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez�n�n c�ltlenm�ş b�r kopyasını tez sınavına g�r�ş
tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde enst�tüye tesl�m eden ve tez�/sanatta yeterl�k çalışması şek�l yönünden uygun bulunan
öğrenc�ye d�ploması ver�l�r. Enst�tü yönet�m kurulunca, talep hal�nde tesl�m süres� en fazla b�r ay daha uzatılab�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 öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Mezun�yet�ne karar ver�len öğrenc�ler, PDF formatında kayıtlı b�r adet elektron�k kopyayı ve �l�ş�k kesme
evraklarını enst�tüye; ayrıca jür� üyes� sayısı kadar c�ltlenm�ş tez çalışmalarını anab�l�m/anasanat dalı başkanlığına
tesl�m etmeler� ve �şlemler�n� tamamlamaları hâl�nde d�ploma almaya hak kazanırlar.

(3) Tezs�z yüksek l�sans programlarında kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�n�n
mezun�yet�ne enst�tü yönet�m kurulu karar ver�r ve bunun üzer�ne mezun�yet �şlemler� yapılır. D�plomaya hak
kazanılan tar�h, enst�tü yönet�m kurulunun mezun�yete karar verd�ğ� tar�ht�r.

(4) Sanatta yeterl�k programlarında mezun�yet tar�h�; anasanat programlarına kayıtlı öğrenc�ler �ç�n tez sınavı
sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tar�h�; tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarında mezun�yet
tar�h�, sanatta yeterl�k çalışmasının kabul ed�ld�ğ� tez sınavı tar�h�d�r.

(5) L�sansüstü tüm d�plomalarda öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalındak� programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde yüksek l�sans/doktora tezler�n�n ve 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 enst�tü tarafından YÖK
Başkanlığına gönder�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uzaktan l�sansüstü programları
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MADDE 49 – (1) Öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�n aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, b�lg� ve
�let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı olarak öğret�m faal�yetler�n�n planlandığı ve yürütüldüğü l�sansüstü uzaktan öğret�m
programları açılab�l�r.

(2) Uzaktan öğret�m programlarının açılab�leceğ� alanlar, uzaktan öğret�m yoluyla ver�lecek dersler ve kred�
m�ktarları, ders materyaller�n�n hazırlanması, sınavlarının yapılma şekl� �le uzaktan öğret�me �l�şk�n d�ğer hususlar,
Senato tarafından bel�rlen�r.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğret�m Kurulu, Ün�vers�telerarası

Kurul, Senato, Enst�tü Kurulu ve Enst�tü Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 51 – (1) 25/6/2014 tar�hl� ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Ün�vers�tes�

L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Uludağ Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


