
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�ne bağlı

enst�tülerde yürütülen l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m programlarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde

yürütülen tezl� ve tezs�z yüksek l�sans ve doktora programları �le bunların gerekt�rd�ğ� eğ�t�m, b�l�msel
araştırma ve uygulama faal�yetler�ne yönel�k programlardan oluşan l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�me �l�şk�n
hükümler� kapsar.

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

üncü ve 44 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
c) Anab�l�m dalı: Enst�tüde l�sansüstü programı bulunan anab�l�m dalını,
ç) Anab�l�m dalı başkanı: Enst�tüde l�sansüstü programı bulunan anab�l�m dalı başkanını,
d) Anab�l�m dalı kurulu: Anab�l�m dalındak� öğret�m üyeler� �le doktora dereces�ne sah�p öğret�m

görevl�ler�nden oluşan kurulu,
e) B�l�msel hazırlık: L�sansüstü programlara kabul ed�len öğrenc�ler�n gerekt�ğ�nde eks�kl�kler�n�

g�dermek �ç�n en çok b�r akadem�k takv�m yılı süren tamamlama eğ�t�m�n�,
f) Bütünleş�k doktora: Yüksek l�sans �le doktora programlarının b�rleşt�r�ld�ğ� ve kes�nt�s�z

eğ�t�m�n sürdürüldüğü l�sansüstü programını,
g) Danışman: L�sansüstü b�r programa kayıtlı öğrenc�lere, akadem�k çalışmalarda rehberl�k etmek

üzere atanan öğret�m üyes�n�,
ğ) Doktora yeterl�k kom�tes�: Yeterl�k sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere �lg�l� anab�l�m

dalı öğret�m üyeler�nden oluşan kom�tey�,
h) Dönem projes�: Tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� sırasında araştırılan ve/veya �ncelenen b�l�msel b�r

konunun, araştırma raporu b�ç�m�nde sunulmuş şekl�n�,
ı) Enst�tü: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�nde l�sansüstü eğ�t�m veren �lg�l� enst�tüyü,
�) Enst�tü kurulu: İlg�l� enst�tü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları �le enst�tü anab�l�m

dalı başkanlarından oluşan kurulu,
j) Enst�tü yönet�m kurulu: İlg�l� enst�tü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları �le enst�tü

kurulu tarafından üç yıl �ç�n seç�len üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,
k) İnt�hal: Başkalarının f�k�rler�n�, metotlarını, ver�ler�n� veya eserler�n� b�l�msel kurallara uygun

b�ç�mde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kend� eser� g�b� göstermey�,
l) Kred�: B�r ders saat� teor�k ders veya �k� ders saat� uygulama veya laboratuvar karşılığı b�r kred�

olan ulusal kred� s�stem�n�,
m) Öğrenc�: L�sansüstü eğ�t�m yapmak üzere enst�tüde eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�ne katılan k�ş�y�,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
o) Program: Tezl� yüksek l�sans, tezs�z yüksek l�sans, doktora, bütünleş�k doktora, bel�rl� �çer�kte

zorunlu ve seçmel� dersler �le doktora yeterl�k, tez, dönem projes� ve uygulamalarını,
ö) Rektör/Rektörlük: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörünü/ Rektörlüğünü,
p) Sem�ner: L�sansüstü öğrenc�ler�n b�l�msel b�r konunun �ncelen�p �rdelenmes�ne dayanan sözlü

sunum ve yazılı met�n çalışmasını,
r) Senato: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Senatosunu,



s) Tez: L�sansüstü eğ�t�m�n amacına yönel�k hazırlanan b�l�msel b�r çalışmanın enst�tü tarafından
bel�rlenm�ş yazım kurallarına göre oluşturulmuş dokümanını,

ş) Tez �zleme kom�tes�: Doktora yeterl�k öğrenc�s�n�n tez öner�s�n� değerlend�rmek ve tez
çalışmalarına rehberl�k etmekle görevl� kom�tey�,

t) Ün�vers�te: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�n�,
u) Yarıyıl: Senato tarafından kabul ed�len b�r akadem�k takv�m yarıyılını,
ü) YÖK: Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�me İl�şk�n Genel Esaslar

Öğret�m d�l�
MADDE 5 – (1) Enst�tülerde öğret�m d�l� Türkçed�r. Enst�tü kurulunun öner�s� ve Senatonun

kararı �le yabancı d�llerde programlar açılab�l�r ve Türkçe programların b�r kısmı yabancı d�lde
yürütüleb�l�r. Tez�n d�l� program d�l�d�r.

(2) Türkçe dışındak� d�llerde yazılacak tezler �ç�n uyulması gereken hususlar, Senatonun
bel�rled�ğ� esaslara göre yürütülür.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı d�lde yapılab�lmes� �ç�n �lg�l� öğret�m üyeler�n�n,
23/3/2016 tar�hl� ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı
D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len
şartları taşıması gerek�r.

Programların açılması
MADDE 6 – (1) Yen� b�r l�sansüstü programının açılması veya değ�ş�kl�k öner�ler�, anab�l�m dalı

kurulunun tekl�f�, enst�tü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı �le gerçekleş�r.
(2) B�r öğret�m üyes� aynı alandak� anab�l�m dalının yüksek l�sans ve doktora programları �le en

fazla b�r d�s�pl�nler arası programın açılmasında görev alab�l�r. Öğret�m üyeler� farklı l�sansüstü
programlarda ders vereb�l�r ve danışmanlık yapab�l�r.

(3) Yüksek l�sans programı, tezl� veya tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r. Bu
programların hang� enst�tü anab�l�m dallarında açılacağı, anab�l�m dalı kurulunun tekl�f�, enst�tü
kurulunun kararı ve Senatonun onayı �le bel�rlen�r.

(4) İk�nc� öğret�mde, YÖK’ün bel�rled�ğ� esaslar çerçeves�nde anab�l�m dalı kurulunun tekl�f�,
enst�tü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla l�sansüstü programlar açılab�l�r.

(5) YÖK’ün kararı üzer�ne Ün�vers�tede; 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. Uzaktan öğret�m programlarının
açılab�leceğ� alanlar, uzaktan öğret�m yoluyla ver�lecek dersler ve kred� �le AKTS kred� m�ktarları, ders
materyaller�n�n hazırlanması, sınavlarının yapılma şekl�, yükseköğret�m kurumları arasında bu amaçla
yapılacak protokoller �le uzaktan öğret�me �l�şk�n d�ğer hususlar, YÖK tarafından bel�rlen�r.

(6) Program açma tekl�fler�; YÖK’ün bel�rled�ğ� esaslar çerçeves�nde, yen� açılacak programda
yarıyıllar �t�barıyla okutulacak dersler, kred�ler�, zorunlu veya seçmel� statüler�, �çer�kler� ve dersler�
verecek öğret�m üyeler�n�n özgeçm�şler� ve yayın l�steler� �le b�rl�kte yapılır.

(7) B�r enst�tüdek� d�s�pl�nler arası programların açılması tekl�f� enst�tü müdürü tarafından, b�rden
fazla enst�tüyü �lg�lend�ren d�s�pl�nler arası programların açılması tekl�f� �se �lg�l� enst�tü müdürler�
tarafından b�rl�kte yapılır.

(8) Açılan programlar enst�tü anab�l�m dalları �le aynı adları taşır. Ancak Rektörlüğün öner�s� ve
YÖK’ün kararı �le b�r enst�tü anab�l�m dalında, o enst�tü anab�l�m dalından farklı �s�mde l�sansüstü
programlar açılab�leceğ� g�b�, d�s�pl�nler arası l�sansüstü programlar da açılab�l�r. Aynı usulle yurt
�ç�ndek� ve yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarıyla ortak l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m programları da
açılab�l�r. Bu programların uygulama usul ve esasları �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre bel�rlen�r.

Yen� ders açılması ve ders görevlend�rmeler�
MADDE 7 – (1) Programın toplam kred� m�ktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersler�

kapsayan müfredat programı bel�rlen�r. Bunun dışında seçmel� ve uygulamalı derslerle sem�ner
programda yer alır. B�r l�sansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmel� dersler ve dersler�



verecek öğret�m üyeler� her eğ�t�m-öğret�m yılı başlamadan önce anab�l�m dalı kurulunun öner�s�,
(Değ�ş�k �bare:RG-23/7/2020-31194) enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le bel�rlen�r.

(2) L�sansüstü düzeydek� dersler öğret�m üyeler� tarafından ver�l�r.
(3) L�sansüstü düzeydek� dersler güz ve bahar dönem� olmak üzere �k� dönemde açılır. Dersler�n

dönemler� eğ�t�m-öğret�m yılı başında bel�rlen�r.
(4) Senato tarafından uygun görülmes� hal�nde bazı dersler sadece uzaktan öğret�m veya hem

uzaktan hem de örgün öğret�m yoluyla yürütüleb�l�r. Bu konu �le �lg�l� uygulamalar 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddes� hükümler�ne göre yapılır.

(5) Öğrenc� değ�ş�m programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrenc�ler�n
katkı paylarının ve/veya öğren�m ücretler�n�n ödenme şekl� ve m�ktarı �k�l� anlaşmalarla bel�rlen�r.

L�sansüstü programların kontenjanı, başvuru �lanı ve öğrenc� kabulü
MADDE 8 – (1) Enst�tülerdek� l�sansüstü programların kontenjan ve başvuru koşulları anab�l�m

dalı kurulunun öner�s�, enst�tü yönet�m kurulunun kararı ve Senatonun onayı �le bel�rlen�r.
(2) Her dönem �ç�n yen� öğrenc� kontenjanları anab�l�m dalındak� görevl� öğret�m üyeler�n�n

danışmanlık yükler� d�kkate alınarak tesp�t ed�l�r.
(3) Öğrenc� kabul ed�lecek l�sansüstü programları, kontenjanları, gerekl� belgeler, son başvuru

tar�h�, sınav tar�hler� �le başvuru ve sınavlara �l�şk�n d�ğer b�lg�ler Rektörlük tarafından �lan ed�l�r. Bu
�lan her akadem�k yarıyıl başında ver�leb�l�r.

(4) B�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat jür�s� oluşturma esasları Senato tarafından bel�rlen�r.
(5) L�sansüstü programlara öğrenc� kabulü �ç�n gerekl� şartlar ve başarı değerlend�rme ölçütler�

Senato tarafından bel�rlen�r.
B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 9 – (1) B�l�msel hazırlık; yüksek l�sans, doktora programlarında genel başarı

değerlend�rmes�nde başarılı bulunanlardan, l�sans ya da yüksek l�sans öğren�m�n� başvurdukları alanın
dışında b�r alanda veya Ün�vers�te dışında b�r yükseköğret�m kurumunda tamamlayanlar �ç�n �lg�l�
anab�l�m dalı başkanlığının görüşü üzer�ne enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le düzenlen�p yürütülen
programdır.

(2) B�l�msel hazırlık programı uygulama esasları Senato tarafından bel�rlen�r.
Özel öğrenc� kabulü
MADDE 10 – (1) (Değ�ş�k:RG-23/7/2020-31194) D�ğer yükseköğret�m kurumlarında b�r yüksek

l�sans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenc�, enst�tüdek� l�sansüstü derslere, kayıtlı olduğu
enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının olumlu görüşü �le başvurab�l�r. Bahse konu başvuru, enst�tü
bünyes�ndek� �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının onayı �le kabul ed�leb�l�r. Enst�tü l�sansüstü
programlarına kayıtlı olup d�ğer yükseköğret�m kurumlarından ders almak �steyen öğrenc�, enst�tü
bünyes�ndek� �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının onayını almalıdır. Özel öğrenc� kabul koşulları ve bu
konudak� d�ğer hükümler Senato tarafından bel�rlen�r.

(2) Özel öğrenc� kabul koşulları ve bu konudak� d�ğer hükümler Senato tarafından bel�rlen�r.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adayların l�sansüstü eğ�t�m programlarına kabul koşulları,

enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının görüşü ve enst�tü yönet�m kurulunun öner�s� üzer�ne Senato
tarafından bel�rlen�r.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 12 – (1) Ün�vers�tedek� veya başka b�r yükseköğret�m kurumundak� l�sansüstü

programda en az b�r yarıyılı tamamlamış öğrenc�, Senato tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde
yatay geç�ş yoluyla Ün�vers�ten�n l�sansüstü programlarına kabul ed�leb�l�r.

Öğren�m ücret�
MADDE 13 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programları �le �k�nc� öğret�m yüksek l�sans programlarına

kayıtlı öğrenc�ler, güz ve bahar dönemler� başında, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddes�ne göre Bakanlar Kurulu kararıyla bel�rlenen �k�nc� öğret�m ücret�n� ödemek ve
�stenen kayıt yen�leme �şlemler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Ders ve tez aşamasında ders kaydını
yaptırmayan, �k�nc� öğret�m ücret�n� ödemeyenler�n kaydı yen�lenmez, o yarıyıl �ç�n öğrenc�l�k
haklarından yararlanamaz ve kend�ler�ne öğrenc� belges� ver�lmez.



Kayıtlar ve dersler
MADDE 14 – (1) L�sansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar �le öğren�me devam eden

öğrenc�ler�n kayıt yen�leme �şlemler�, öğrenc�ler�n kayıt yaptırdıkları ders ya da dersler�n açılmaması
durumu, kred� aktarma ve ders muaf�yetler�, farklı ün�vers�teden/enst�tüden ders alma durumları,
akadem�k takv�mde bel�rlenen süre �ç�nde Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Danışmanlık ve uzmanlık alan ders�n�n uygulama ölçütler� Senato tarafından bel�rlen�r.
Başarı değerlend�rme
MADDE 15 – (1) L�sansüstü programlarla �lg�l� devam durumu, sınavlardan ve derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna �t�raz ve öğret�m üyes�n�n sınav sonucunu düzeltmes� �le
�lg�l� hususlar Senato tarafından bel�rlen�r.

(2) L�sansüstü dersler�n başarı değerlend�rmes�nde öğrenc�ler�n yarıyıl �ç�nde yaptıkları çalışmalar
ve ara sınavlarının yarıyıl sonu sınavı �le b�rl�kte değerlend�r�lme şekl� her yarıyıl başında öğrenc�lere
duyurulur.

(3) Öğrenc�ler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersler�
tekrarlayab�l�r. Bu durumda alınan son not geçerl�d�r.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 16 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanmasına �l�şk�n esaslar Senato

tarafından bel�rlen�r.
İl�ş�k kesme ve kayıt s�lme
MADDE 17 – (1) Öğrenc�n�n kayıt s�ld�rme �steğ�n� yazılı olarak beyan etmes� ve/veya �lg�l�

mevzuat hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan çıkarma cezası alması durumunda ve/veya bu
Yönetmel�kte bel�rlenen süreler �çer�s�nde başarılı olamayan öğrenc�n�n enst�tü yönet�m kurulunun
kararıyla kaydı s�l�n�r ve öğren�m g�derler� �ade ed�lmez. Öğrenc�n�n durumu �lg�l� b�r�m ve kurumlara
b�ld�r�l�r.

D�s�pl�n
MADDE 18 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler� d�s�pl�n �ş ve �şlemler�nde, 18/8/2012 tar�hl� ve 28388

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezl� Yüksek L�sans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 19 – (Değ�ş�k:RG-23/7/2020-31194)
(1)  Tezl� yüksek l�sans programı, öğrenc�n�n b�l�msel araştırma yöntemler�n� kullanarak b�lg�lere

er�şme, b�lg�y� derleme, yorumlama ve değerlend�rme yeteneğ� kazanmasını sağlar.
(2) Tezl� yüksek l�sans programı, toplam y�rm� b�r kred�den az olmamak koşuluyla en az yed� 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. Öğrenc�, en geç danışman atanmasını �zleyen dönemden
�t�baren her yarıyıl tez dönem� �ç�n kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Her öğrenc�, danışmanı adına açılan uzmanlık alan ders�n� almakla yükümlüdür.
(4) Tez çalışması kred�s�z olup başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r.
(5) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en fazla �k�s�, l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması

kaydıyla, l�sans dersler�nden seç�leb�l�r. Ayrıca enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü
yönet�m kurulu onayı �le d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden en fazla �k� ders
seç�leb�l�r.

(6) Tezl� yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�m programı olarak yürütüleb�l�r.
(7) Tezl� yüksek l�sans programına başvuru ve kabul şartları, 20/4/2016 tar�hl� ve 29690 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� çerçeves�nde Senato
tarafından düzenlenen esaslarla bel�rlen�r.

Genel esaslar
MADDE 19/A – (Ek:RG-23/7/2020-31194)



(1)  Yüksek l�sans programı, tezl� ve tezs�z olmak üzere �k� şek�lde yürütüleb�l�r. Bu programların
hang� enst�tü anab�l�m dallarında ve nasıl yürütüleceğ� �le yükseköğret�m kurumlarının yetk�s�nde olan
tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programları arasında geç�şe �z�n hususları Senato tarafından bel�rlenen
esaslarla düzenlen�r.

(2) YÖK kararı üzer�ne yükseköğret�m kurumlarında; 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.  Uzaktan
öğret�m programlarının açılab�leceğ� alanlar, uzaktan öğret�m yoluyla ver�lecek dersler ve kred� �le
AKTS kred� m�ktarları, ders materyaller�n�n hazırlanması, sınavlarının yapılma şekl�, yükseköğret�m
kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller �le uzaktan öğret�me �l�şk�n d�ğer hususlar YÖK
tarafından bel�rlen�r.

Süre
MADDE 20 – (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 programın öngördüğü başarı koşullarını/ölçütler�n� yer�ne
get�remeyen; azam� süreler �çer�s�nde �se tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına g�rmeyen
öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tez danışmanı atanması
MADDE 21 – (1) Tezl� yüksek l�sans programında, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı her öğrenc�

�ç�n Ün�vers�te kadrosunda bulunan veya Ün�vers�tede görev yapan b�r tez danışmanını en geç b�r�nc�
yarıyılın sonuna kadar; öğrenc�n�n danışmanıyla bel�rled�ğ� tez konusunu da en geç �k�nc� yarıyılın
sonuna kadar enst�tüye öner�r. Tez danışmanı ve tez konusu enst�tü yönet�m kurulu onayı �le kes�nleş�r.

(2) Tez danışmanı, Senatonun bel�rleyeceğ� 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 Senato kararları
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, en az doktora dereces�ne sah�p Ün�vers�te kadrosu dışından
k�ş�lerden de olab�l�r.

(3) Danışman değ�ş�kl�ğ� öğrenc�n�n ve/veya danışmanın enst�tü anab�l�m dalı başkanlığına yazılı
başvurusu, danışmanın, enst�tü anab�l�m dalı başkanının görüşü ve enst�tü yönet�m kurulunun kararı �le
gerçekleş�r. Danışman değ�ş�kl�ğ�nde yen� danışmanın onayı da aranır.

(4) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n bel�rlenmes� ve kayıt �şlemler� danışman atanıncaya kadar
anab�l�m dalı başkanı tarafından, danışman atanması sonrasında �se danışman tarafından yürütülür.

Tez savunma jür�s� ve tez savunma sınavı
MADDE 22 – (1) Yüksek l�sans tez jür�s�, tez danışmanı ve �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı

başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le atanır. Jür�, b�r� öğrenc�n�n danışmanı ve en az
b�r� başka b�r yükseköğret�m kurumundan olmak üzere üç k�ş�den oluşur. İk�nc� tez danışmanı olması
durumunda jür�, en az �k�s� başka b�r yükseköğret�m kurumundan olmak üzere beş k�ş�den oluşur. En
fazla b�r jür� üyes� yükseköğret�m kurumları dışındak� kurum ve kuruluşlarda görev yapan �lg�l� konuda
doktora unvanına sah�p uzmanlardan seç�leb�l�r.

(2) Öğrenc�, Senato tarafından bel�rlenen yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazıldığı danışmanınca
onaylanan tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. 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.

(3) Danışman, söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu, tez�n yazım kurallarına
uygunluğu ve tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n yazılı görüşü �le b�rl�kte tez�n �sten�len sayıdak�
nüshasını anab�l�m dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� Enst�tüye gönder�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r
�nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna
gönder�l�r.



(4) 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 ve sözlü olarak yapılır. 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. Sınav esnasında
öğrenc�ye yalnız jür� üyeler� soru sorab�l�r.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� tez hakkında oy çokluğu veya oy b�rl�ğ�yle kabul,
ret veya düzeltme kararı ver�r. Bu karar enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca tez sınavını �zleyen üç gün
�ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(6) Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(7) 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 başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen
öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(8) Tez� redded�len öğrenc�n�n talepte bulunması hal�nde, 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.

(9) Kabul ed�len tezlerde, tez�n kabul onay sayfasının jür� üyeler�nce �mzalanması gerek�r. Oy
çokluğu �le kabul ed�len tezlerde, muhal�f üyen�n/üyeler�n kabul onay sayfasını �mzalaması ve olumsuz
�bares�n� koyması gerek�r.

(10) Tez savunma sınavına mazerets�z katılmayan öğrenc� başarısız kabul ed�l�r, öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(11) İlan ed�len günde yapılamayan tez savunma sınavı, b�r tutanakla bel�rlenerek anab�l�m dalı
başkanlığınca enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�l�r ve enst�tü yönet�m kurulu tarafından en geç on beş gün
�ç�nde �k�nc� b�r sınav günü bel�rlen�r.

(12) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenc� tez�n�n c�ltlenm�ş en az üç kopyasını ve d�j�tal
kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü yönet�m
kurulu talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r.

(13) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde yüksek l�sans tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda,
b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK’e gönder�l�r.

Tezl� yüksek l�sans d�ploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından bel�rlenen mezun�yet �ç�n

gerekl� d�ğer koşulları da sağlayan öğrenc�ye tezl� yüksek l�sans d�ploması ver�l�r. Bu koşulları yer�ne
get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından
yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Tezl� yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tünün anab�l�m dalındak�
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür� kom�syonu
tarafından �mzalı nüshasının tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezs�z Yüksek L�sans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 24 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı, öğrenc�ye meslek� konularda b�lg� kazandırarak

mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göster�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programı toplam otuz kred�den ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en

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

(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 programının sonunda yeterl�k sınavının yapılıp yapılmayacağı Senato
tarafından bel�rlen�r.

(5) Tezs�z yüksek l�sans programı l�sansüstü �k�nc� öğret�mde de yürütüleb�l�r.
Süre ve danışman atanması



MADDE 25 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen
süre har�ç, kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az �k� yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süren�n sonunda
başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) 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� veya doktora
dereces�ne sah�p b�r öğret�m görevl�s�n� en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar bel�rler.

Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE 26 – (1) En az 30 kred�l�k dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�ye

enst�tü yönet�m kurulu kararı �le tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n tamamladığı enst�tü anab�l�m dalındak�

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenler, başvurmaları hal�nde Ün�vers�te tarafından

tezl� yüksek l�sans programı �ç�n bel�rlenm�ş olan asgar� şartları yer�ne get�rmek kaydıyla, tezl� yüksek
l�sans programına geç�ş yapab�l�rler. Bu durumda tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler enst�tü
yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 27 – (1) Doktora programı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel problemlere

�l�şk�n ver�ler� gen�ş ve der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma, anal�z etme ve yen� sentezlere
ulaşmak �ç�n gerekl� becer�ler� kazandırır.

(2) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n toplam y�rm�
b�r kred�den ve b�r eğ�t�m-öğret�m yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yed� adet ders,
sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur.
L�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n de en az kırk �k� kred�l�k on dört adet ders, sem�ner,
yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

(3) Doktora programlarında enst�tü anab�l�m başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı
�le d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden yüksek l�sans dereces�yle 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 adet
ders seç�leb�l�r.

(4) L�sans dersler� ders yüküne ve doktora kred�s�ne sayılmaz.
(5) Doktora programları �k�nc� öğret�m olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n, b�l�me yen�l�k get�rme, yen� b�r b�l�msel yöntem

gel�şt�rme, b�l�nen b�r yöntem� yen� b�r alana uygulama n�tel�kler�nden en az b�r�n� yer�ne get�rmes�
gerek�r.

Başvuru ve kabul
MADDE 28 – (1) (Değ�ş�k:RG-23/7/2020-31194) Doktora programına başvurab�lmek �ç�n

adayların;
a) Tezl� yüksek l�sans d�plomasına sah�p olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı �le bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları
gerek�r. Ancak; doktora/tıpta uzmanlık/d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık/veter�ner hek�ml�ğ�nde
uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz
ve bu adayların değerlend�rme �şlemler� �ç�n,

1) Senato tarafından mezun olduğu l�sansüstü programa g�r�ştek� puan türü veya uzmanlık alanı
d�kkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere b�r puan bel�rlen�r ve �lg�l� programın
şartlarında �lan ed�l�r.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı b�r alanda
başvuru yapab�l�r.

3) İlan ed�len puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâh�l ed�l�r.
b) 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 olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla Senato tarafından bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.

c) L�sans dereces�yle doktora programına başvuranların l�sans mezun�yet not ortalamalarının 4
üzer�nden en az 3 veya muad�l� b�r puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80
puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından bel�rlenecek ALES puanına sah�p olmaları gerek�r.
Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak
yapılacak b�l�msel değerlend�rme sınavı ve/veya mülakat sonucu �le yüksek l�sans dereces�yle
başvuranlar �ç�n yüksek l�sans not ortalaması da değerlend�r�leb�l�r. Bu değerlend�rmeye �l�şk�n hususlar
�le başvuru koşulları ve öğrenc� kabulüne da�r d�ğer hususlar Senato tarafından düzenlenen esaslarla
bel�rlen�r.

(2) Hazırlık sınıfları har�ç, on yarıyıl sürel� l�sans eğ�t�m� alanlar yüksek l�sans dereces�ne sah�p
sayılır.

(3) (Değ�ş�k:RG-23/7/2020-31194) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar
ağırlıkla değerlend�rmeye alınacağı Senato tarafından bel�rlen�r, yalnız ALES puanı �le de öğrenc� kabul
edeb�l�r. ALES'e eşdeğer kabul ed�len ve YÖK tarafından �lan ed�len eşdeğer puanlar, Senato kararları
�le yükselt�leb�l�r.

(4) (Değ�ş�k:RG-23/7/2020-31194) Doktora programına öğrenc� kabulünde anad�ller� dışında
YÖK tarafından kabul ed�len merkezî 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.

(5) Temel tıp b�l�mler�nde doktora programlarına başvurab�lmek �ç�n tıp fakültes� mezunlarının
l�sans d�plomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı �le bel�rlenen Tıpta Uzmanlık
Eğ�t�m� G�r�ş Sınavından alınmış Temel Tıp Puanına veya ALES’�n sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla Senato kararı �le bel�rlenen ALES puanına sah�p olmaları; tıp fakültes� mezunu
olmayanların �se yüksek l�sans d�plomasına (d�ş hek�ml�ğ� ve veter�ner fakülteler� mezunlarının l�sans
dereces�ne) ve ALES’�n sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı �le
bel�rlenen ALES puanına sah�p olmaları gerek�r. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Eğ�t�m� G�r�ş
Sınavında Temel Tıp B�l�mler� Test�-1 bölümünden elde ed�len standart puanın 0,7 �le çarpımı; kl�n�k tıp
b�l�mler� test�nden elde ed�len standart puanın 0,3 �le çarpımından elde ed�len puanların toplanması �le
elde ed�l�r. Doktora programlarına öğrenc� kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra
gerek�rse, l�sans ve/veya yüksek l�sans not ortalaması, b�l�msel değerlend�rme sınavı ve/veya mülakat
sonucu da değerlend�r�leb�l�r. Bu değerlend�rmeye �l�şk�n hususlar �le başvuru �ç�n adayların sağlaması
gereken d�ğer belgeler Senato tarafından bel�rlen�r.

Süre
MADDE 29 – (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 başlanmak
üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sek�z yarıyıl olup azam� tamamlanma
süres� on �k� yarıyıl; l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n asgar� on yarıyıl olup azam� tamamlanma
süres� on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlanmasının 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 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�teden �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Kred�l� dersler�n� başarıyla b�t�ren, yeterl�k sınavında başarılı bulunan ve tez öner�s� kabul
ed�len, ancak tez çalışmasını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len on �k� veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�teden �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 ve 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 30 – (1) Enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı her öğrenc� �ç�n Ün�vers�te kadrosunda bulunan
veya Ün�vers�tede görev yapan b�r tez danışmanını ve danışmanla öğrenc�n�n b�rl�kte bel�rleyeceğ� tez
konusunu �lg�l� enst�tüye öner�r. Tez danışmanı enst�tü yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r. Tez
danışmanının, en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun bel�rleyeceğ� 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 Senatonun bel�rled�ğ�
�lkeler çerçeves�nde enst�tü yönet�m kurulu tarafından başka b�r yükseköğret�m kurumundan öğret�m
üyes� danışman olarak seç�leb�l�r. D�ş hek�ml�ğ�, eczacılık, tıp ve veter�ner fakülteler� anab�l�m dalları
har�ç 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 da en az doktora
dereces�ne sah�p k�ş�lerden olab�l�r.

Yeterl�k sınavı
MADDE 31 – (1) Yeterl�k sınavının amacı, dersler�n� ve sem�ner�n� tamamlayan öğrenc�n�n

alanındak� temel konularda ve doktora çalışmasıyla �lg�l� konularda b�l�msel araştırma der�nl�ğ�ne sah�p
olup olmadığının ölçülmes�d�r.

(2) Yeterl�k sınavları akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hler arasında yılda �k� kez yapılır.
Kred�ler�n� tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan yüksek l�sans dereces� �le kabul
ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın, l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş olan öğrenc� en geç yed�nc�
yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır. G�rmed�ğ� takd�rde başarısız sayılır.

(3) Yeterl�k sınavına g�rmek �ç�n başvuruda bulunan öğrenc�, yeterl�k sınavına g�rmed�ğ� takd�rde
başarısız sayılır.

(4) Yeterl�k sınavları, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından öner�len ve enst�tü yönet�m
kurulu tarafından onaylanan beş k�ş�l�k doktora yeterl�k kom�tes� tarafından düzenlen�r ve yürütülür.
Yeterl�k sınav kom�tes� �k� yılda b�r yen�len�r. Esk� üyeler tekrar seç�leb�l�r. Kom�te, farklı alanlardak�
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla sınav jür�ler� kurar. Sınav jür�s� en az �k�s�
Ün�vers�te dışından olmak üzere, danışman dâh�l beş öğret�m üyes�nden oluşur. Danışmanın d�ğer jür�
üyeler� g�b� oy hakkı vardır.

(5) Yeterl�k sınavı yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan
öğrenc� sözlü sınava alınır. Yeterl�k sınavı başarı ölçütler�n� Senato bel�rler. Yeterl�k sınavının sözlü
olarak yapılan bölümü; öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan
d�nley�c�ler�n katılımına açık olarak yapılır. Öğrenc�ye sadece jür� üyeler� soru sorab�l�r. Sınav jür�ler�
öğrenc�n�n yazılı ve sözlü sınavlardak� başarı durumunu değerlend�rerek öğrenc�n�n başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca yeterl�k
sınavını �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(6) Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc� başarısız olduğu bölüm/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) Yeterl�k sınavı jür�s�, yeterl�k sınavını başaran b�r öğrenc�n�n, ders yükünü tamamlamış olsa
b�le, toplam kred� m�ktarının üçte b�r�n� geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını �steyeb�l�r.
Öğrenc�, �lg�l� enst�tü kararıyla bel�rlenen dersler� başarmak zorundadır.

(8) L�sans dereces� �le doktora programına kabul ed�lm�ş ve en az yed� ders�n� başarı �le
tamamlamış b�r öğrenc� yüksek l�sans programına geçeb�l�r. Yüksek l�sans programına geçme şartlarını
Senato bel�rler.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 32 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n; danışmanın öner�s�, enst�tü

anab�l�m dalı başkanının uygun görüşü 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. Kom�tede tez danışmanından başka enst�tü
anab�l�m dalı �ç�nden ve dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� tez danışmanının atanması durumunda �k�nc�
tez danışmanı d�lerse kom�te toplantılarına katılab�l�r. Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonra
kom�te yılda �k� kez öğrenc�n�n tez çalışması gel�ş�m�n� �ncelemek üzere toplanır.



(3) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının
öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayı �le üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Tez öner�s� savunması
MADDE 33 – (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� enst�tüye ve tez
�zleme kom�tes�ne sunar ve tez �zleme kom�tes� önünde sözlü olarak savunur. Öğrenc�, tez öner�s� �le
�lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunma tar�h�nden en az on beş gün önce kom�te üyeler�ne dağıtır.

(2) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul, düzeltme veya redded�leceğ�ne
salt çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde
salt çoğunlukla ver�len karar, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca �şlem�n b�t�ş�n� �zleyen üç gün �ç�nde
enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

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

(4) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc�, tez �zleme kom�tes� toplantı tar�hler�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 çalışması, kom�te tarafından başarılı veya
başarısız olarak bel�rlen�r. Kom�te tarafından üst üste �k� kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora tez jür�s�, danışmanın öner�s�, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının uygun

görüşü 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 dâh�l beş öğret�m üyes�nden
oluşur. Danışmanın d�ğer jür� üyeler� g�b� oy hakkı vardır. Ayrıca �k�nc� tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(2) Öğrenc�n�n tez�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n en az üç tez �zleme kom�tes� raporu sunulması
gerek�r.

(3) Doktora programında eğ�t�m alan b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları �lg�l� enst�tü tarafından
bel�rlenen ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına uygun b�ç�mde tez�n savunmasından önce;
düzeltme ver�len tezlerde �se düzeltme �le b�rl�kte tez�n �stenen sayıda nüshasını tez danışmanına tesl�m
eder.

(4) Danışman, söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu, tez�n yazım kurallarına
uygunluğu ve tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n yazılı görüşü �le b�rl�kte tez�n �sten�len sayıdak�
nüshasını anab�l�m dalı başkanlığı aracılığıyla �lg�l� enst�tüye gönder�r. Rapordak� ver�lerde gerçek b�r
�nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez enst�tü yönet�m kuruluna
gönder�l�r.

(5) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
toplanarak öğrenc�y� tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap
bölümünden oluşur ve sözlü olarak yapılır. 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. Sınav esnasında
öğrenc�ye yalnız jür� üyeler� soru sorab�l�r.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür� d�nley�c�lere kapalı olarak, tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Bu karar, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca tez
sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� kabul ed�len öğrenc�ler başarılı
olarak değerlend�r�l�r. Tez� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Tez�
hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc� en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak tez�n� aynı
jür� önünde yen�den savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.



(Ek cümle:RG-23/7/2020-31194) Tezde başarılı olamayan öğrenc�lere talepler� hal�nde 29 uncu
madden�n 4 üncü fıkrasına göre tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�leb�l�r.

(7) Kabul ed�len tezlerde, tez�n kabul onay sayfasının jür� üyeler�nce �mzalanması gerek�r. Oy
çokluğu �le kabul ed�len tezlerde, muhal�f üyen�n/üyeler�n kabul onay sayfasını �mzalaması ve olumsuz
�bares�n� koyması gerek�r.

(8) Tez savunma sınavına mazerets�z katılmayan öğrenc� başarısız kabul ed�l�r, öğrenc�n�n
Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) İlan ed�len günde yapılamayan tez savunma sınavı, b�r tutanakla bel�rlenerek anab�l�m dalı
başkanlığınca enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�l�r ve enst�tü yönet�m kurulu tarafından en geç on beş gün
�ç�nde �k�nc� b�r sınav günü bel�rlen�r.

(10) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenc� tez�n�n c�ltlenm�ş en az üç kopyasını ve d�j�tal
kopyasını tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü yönet�m
kurulu talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r.

(11) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde doktora tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda,
b�l�msel araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK’e gönder�l�r.

Doktora d�ploması
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından bel�rlenen mezun�yet �ç�n

gerekl� d�ğer koşulları sağlayan öğrenc�ye doktora d�ploması ver�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen
öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve
azam� süres�n�n dolması hal�nde �l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Doktora d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tünün anab�l�m dalındak� programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı
nüshasının tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Ortak programlar
MADDE 36 – (1) Yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� yükseköğret�m kurumları ve d�ğer kuruluşlarla

�şb�rl�ğ� tes�s ed�lerek yürütülecek l�sansüstü ortak eğ�t�m-öğret�m programlarının �şley�ş�ne �l�şk�n �ş ve
�şlemlerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

(2) Bu tür programlarda Ün�vers�te dışından alınacak dersler �ç�n ders müfredatı, anab�l�m dalı
kurulunun öner�s�, enst�tü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bel�rlen�r.

Tebl�gat
MADDE 37 – (1) Öğrenc�lere yapılacak her türlü tebl�gat; kayıtları sırasında enst�tüye

b�ld�rd�kler� yazışma adres�ne veya e-posta adres�ne yapılır. Yanlış veya eks�k yazışma adres� b�ld�ren
ve/veya adres/e-posta adres� değ�ş�kl�kler�n� enst�tüye b�ld�rmeyen öğrenc�ler�n, enst�tüde bulunan
adres�ne tebl�gat yapılması hâl�nde kend�ler�ne tebl�gat yapılmış kabul ed�l�r.

D�ğer hükümler
MADDE 37/A – (Ek:RG-23/7/2020-31194)
(1) Ün�vers�te, YÖK tarafından açılmasına �z�n ver�len l�sansüstü programları Rektörlüğün

bulunduğu �l dışında sürdüremez.
(2) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt

yaptırılamaz ve devam ed�lemez.
(3) Tıpta ve d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık eğ�t�mler�

26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve D�ş Hek�ml�ğ�nde Uzmanlık
Eğ�t�m� Yönetmel�ğ�ne göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�

�le YÖK ve Senato kararları uygulanır.
İnt�bak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce Ün�vers�teye kayıtlı

öğrenc�ler de bu Yönetmel�ğe tab�d�r. İnt�bak �le �lg�l� �şlemlerde Senato kararları uygulanır.
Yürürlük



MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörü

yürütür.
 

 Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

            23/7/2017            30132
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî

Gazeteler�n
Tar�h� Sayısı

1.       23/7/2020 31194
2.         

 
 
 


