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YÖNETMELİK

Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�ne bağlı Müz�k ve

Güzel Sanatlar Enst�tüsünde yürütülen örgün ve yaygın l�sansüstü eğ�t�m, öğret�m ve sınavlara �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k, Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�ne bağlı Müz�k ve Güzel Sanatlar
Enst�tüsünde yürütülen örgün ve yaygın 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 44 üncü

maddes�n�n (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k takv�m: Enst�tüler �ç�n Rektörlükçe hazırlanarak Senato onayı �le �lan ed�len takv�m�,
b) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
c) Anab�l�m/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tar�hl� ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sans

Üstü Eğ�t�m-Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lat ve İşley�ş Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�nde tanımlanan ve enst�tüde
eğ�t�m programı bulunan anab�l�m/anasanat dalını,

ç) Anab�l�m/anasanat dalı başkanı: L�sans Üstü Eğ�t�m-Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lat ve İşley�ş
Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�nde tanımlanan başkanı,

d) Anab�l�m/anasanat dalı akadem�k kurulu (ABD/ASD AK): Enst�tü anab�l�m/anasanat dalının, l�sansüstü
düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğret�m üyeler� ve doktora/sanatta yeterl�k
unvanına sah�p öğret�m görevl�ler�nden oluşan kurulu,

e) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
f) Danışman: Enst�tüye kayıtlı öğrenc�ye, ders seçme ve bırakma �şlemler�n�n yönlend�r�lerek onaylanması,

tez/eser çalışmasına yönlend�r�lmes� ve tez/eser çalışması danışmanlığı g�b� b�l�msel/sanatsal faal�yetlerde rehberl�k
etmes� �ç�n enst�tü yönet�m kurulu tarafından atanan öğret�m üyes�n� veya sanatta yeterl�k/doktora dereces�ne sah�p
öğret�m görevl�s�n�,

g) Enst�tü: Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsünü,
ğ) Enst�tü kurulu (EK): Enst�tü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enst�tü anab�l�m/anasanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enst�tü yönet�m kurulu (EYK): Enst�tü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enst�tü kurulu

tarafından üç yıl �ç�n seç�len üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,
ı) Eser çalışması: Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsü sanatta yeterl�k programı öğrenc�ler�n�n sanatta yeterl�k

tez� yer�ne, yüksek l�sans öğrenc�ler�n�n �se yüksek l�sans tez� yer�ne gerçekleşt�recekler� sanatsal çalışmayı,
�) GMAT: Uluslararası b�r sınav olan Graduate Management Adm�ss�on Test sınavını,
j) GRE: Uluslararası b�r sınav olan Graduate Record Exam�nat�ons sınavını,
k) İk�nc� danışman: L�sansüstü eğ�t�m öğret�m yapan öğrenc�n�n tez konusunun özell�ğ� gereğ�, enst�tü yönet�m

kurulunca atanan öğret�m üyes�n� veya doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p k�ş�y�,
l) 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�,
m) İzleme kom�tes� (İK): Enst�tüye bağlı b�l�m/sanat dallarında doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�s�n�n tez/eser

çalışması öner�s�n� değerlend�rmek, tez/eser çalışmalarına rehberl�k etmek ve yönlend�rmek görev�n� üstlenen, b�r� tez
danışmanı olmak üzere üç öğret�m üyes�nden oluşan kom�tey�,

n) Kred�: B�r kred�, b�r yarıyıllık eğ�t�m öğret�m süres�nce devam eden, haftada b�r saatl�k teor�k ders veya �k�
saatl�k uygulama karşılığını,

o) Müdür: Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsü Müdürünü,
ö) Müdürlük: Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsü Müdürlüğünü,
p) Öğrenc�: L�sansüstü eğ�t�m, öğret�m yapmak üzere enst�tüye kayıtlı olan yüksek l�sans, doktora veya sanatta

yeterl�k programı öğrenc�ler�n�,
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
s) Program: Anab�l�m/anasanat dallarına bağlı olarak, L�sans Üstü Eğ�t�m-Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lât ve

İşley�ş Yönetmel�ğ�ne göre açılan l�sansüstü eğ�t�m öğret�m programlarını,
ş) Program koord�natörü (PK): Anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararı

�le atanan, anab�l�m/anasanat dalı altındak� l�sansüstü eğ�t�m programı koord�natörünü,
t) Rektör: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörünü,



u) Sanatta yeterl�k eser metn�: Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsü sanatta yeterl�k programı öğrenc�ler�n�n,
sanatta yeterl�k tez� yer�ne, tez yazım yönerges�ne uygun olarak hazırlayacakları sanatta yeterl�k eser çalışmasını,

ü) Senato: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Senatosunu,
v) Tez: Yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k eğ�t�m� amaçları doğrultusunda, tez yazım yönerges�ne

uygun şek�lde hazırlanacak olan b�l�msel çalışmayı,
y) Tez �zleme kom�tes� (TİK): Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat

dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu onayıyla, danışmanla beraber b�r� kurum dışından olmak üzere üç
öğret�m üyes�nden oluşan kom�tey�,

z) Ün�vers�te: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�n�,
aa) Yabancı d�l sınavı: Merkez� yabancı d�l sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len

uluslararası yabancı d�l sınavlarını,
bb) Yeterl�k kom�tes� (YK): Enst�tüye bağlı doktora/sanatta yeterl�k programlarına a�t yeterl�k sınavlarını

düzenleme ve yürütme kapsamında, çeş�tl� alanlardak� sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla,
beş as�l ve b�r yedek üyeden oluşan yeterl�k sınav jür�ler�n� oluşturma görev�ne sah�p kom�tey�,

cc) Yeterl�k sınavı (YS): Doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�ler�n�n, kayıtlı oldukları programlara özgü temel
konu ve kavramlar �le tez/eser çalışmasını şek�llend�ren b�l�msel/sanatsal yaklaşım ve yöntemler üzer�ndek�
hâk�m�yetler�n� veya yen�ler�n� gel�şt�rmeye dönük, akadem�k n�tel�kte bağımsız b�r b�l�msel araştırma veya sanat
etk�nl�ğ�n� yürüteb�lme yeterl�kler�n� değerlend�rmey� amaçlayan sınavı,

çç) Yeterl�k sınavı jür�s� (YSJ): Doktora/sanatta yeterl�k programları dâh�l�nde farklı alanlardak� yeterl�k
sınavlarını yapmak üzere yeterl�k kom�tes� tarafından onaylanan, danışmanla b�rl�kte en az �k� üyen�n Ün�vers�te
dışından, d�ğer �k�s�n�n �se kom�ten�n alana uygun olarak bel�rleyeceğ� öğret�m üyeler�nden olmak üzere beş as�l
üyeden oluşan jür�y�,

dd) Yüksek l�sans eser metn�: Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsü yüksek l�sans programı öğrenc�ler�n�n,
yüksek l�sans tez� yer�ne tez yazım yönerges�ne uygun olarak hazırlayacakları yüksek l�sans eser çalışmasını,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L�sansüstü Programlar, Başvuru ve Öğrenc� Kabulü

Öğrenc� kabulü
MADDE 4 – (1) L�sansüstü programları teşk�l eden tezl� ve tezs�z yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k

programlarına alınacak öğrenc� sayı ve kontenjanları (alan-�ç� ve alan-dışı olmak üzere), �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla bel�rlen�r.

(2) Yüksek l�sans programlarına başvuru ve kabul �ç�n adayların, EK tarafından uygun görülen b�r l�sans
d�plomasına sah�p olmaları, ÖSYM tarafından merkez� olarak yapılan ALES’ten, başvurdukları programın puan
türünde en az 55 ve yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sınavından �se yüksek l�sans
programlarında en az 60 puan almaları gerek�r. L�sans mezun�yet notunun 100’lük s�stemde 70 ve üzer�, 4,00’lük
s�stemde 2,50 ve üzer� olması gerek�r. Sıralama notu, dal sınavının %50’s� ve ALES puanının %50’s� toplanarak
bulunur. Sıralama notları arasında eş�tl�k olması hal�nde, l�sans öğren�m� not ortalaması yüksek olan aday, üst sırada
yer alır. Güzel sanatlar fakülteler�n�n ve konservatuvarın enst�tüdek� anab�l�m ve anasanat dallarına öğrenc� kabulünde
ALES şartı aranmaz. Yüksek l�sans programlarına başvuran adayların, yabancı d�l b�lg� düzey�ne �l�şk�n esaslar
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayı �le bel�rlen�r.

(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul �ç�n adayların, b�r l�sans veya tezl� yüksek l�sans d�plomasına
sah�p olmaları ve yazılı olarak yapılacak b�l�msel değerlend�rme ve/veya mülakat sınavından da en az 70 puan
almaları gerek�r. Yüksek l�sans mezun�yet notunun 100’lük s�stemde 70 ve üzer�, 4,00’lük s�stemde 2,50 ve üzer�
olması gerekmekted�r. Sıralama notu, yüksek l�sans mezun�yet�n�n %15’�, yabancı d�l sınavının %25’� ve sınav
notunun %60’ı toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eş�tl�k olması hal�nde, yüksek l�sansı olan
adaya öncel�k ver�l�r. Yüksek l�sans d�ploması olan adaylar arasında eş�tl�k olması durumunda yüksek l�sans not
ortalaması yüksek olan aday; yüksek l�sans dereces� olmayan adaylar arasında �se l�sans notları ortalaması yüksek olan
aday üst sırada yer alır.

(4) Doktora programına öğrenc� kabulünde, anad�ller� dışında Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavlarıyla 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 bunun muad�l� b�r puan)
alınması zorunludur. G�r�lecek programların özell�kler�ne göre bu asgar� puanların gerekt�ğ�nde yükselt�lmes�,
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla karara bağlanır.

(5) Sanatta yeterl�k programlarına başvuru ve kabul �ç�n adayların, b�r l�sans veya tezl� yüksek l�sans
d�plomasına sah�p olmaları, yüksek l�sans d�plomasıyla başvuran adayların değerlend�rme ve/veya mülakat sınavından
en az 70 puan almaları gerek�r. L�sans veya yüksek l�sans d�plomasıyla başvuran adayların, l�sans mezun�yet not
ortalamalarının 100’lük s�stemde 70 ve üzer�, 4,00’lük s�stemde 2,50 ve üzer� olması ve değerlend�rme ve/veya
mülakat sınavından da en az 70 puan almaları gerek�r. Değerlend�rme sınavı; yazılı sınav, ç�z�me dayalı yetenek
sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların b�r b�rleş�m�nden oluşur. Adayların sıralama notları arasında eş�tl�k olması
hal�nde, yüksek l�sansı olan adaya öncel�k ver�l�r. Yüksek l�sans d�ploması olan adaylar arasında eş�tl�k olması
durumunda, yüksek l�sans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek l�sans dereces� olmayan adaylarda �se
l�sans notları ortalaması yüksek olan aday üst sırada yer alır. Güzel sanatlar fakülteler�n�n ve konservatuvarın
enst�tüdek� anab�l�m ve anasanat dallarına öğrenc� kabulünde ALES şartı aranmaz.



(6) Sanatta yeterl�k programına öğrenc� kabulünde, anad�ller� dışında YÖK tarafından kabul ed�len merkez�
yabancı d�l sınavlarıyla 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 bunun muad�l� b�r puan) alınması zorunludur.
G�r�lecek programların özell�kler�ne göre bu asgar� puanların gerek�rse yükselt�lmes�, anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla gerçekleş�r.

(7) Yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarına, Ün�vers�telerarası Kurul (ÜK) kararıyla
bel�rlenen l�sans ve yüksek l�sans programlarından mezun olanlar başvurab�l�r. Ancak anab�l�m/anasanat dalı
başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla, bel�rlenen programlar dışından da öğrenc�
kabulüne karar ver�leb�l�r.

(8) Mezun durumda olan/olab�lecek adayların başvurularına �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
(9) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olup l�sans öğren�mler�n� yurt dışında yapmış adayların l�sansüstü

programlara kabul ed�leb�lmeler� d�ploma denkl�k belgeler�n� mezun�yetler�nden önce kuruma tesl�m etmeler� kaydıyla
YÖK’ten tem�n etmeler� gereken “Tanınma Belges�n�” get�rmeler� ön koşuluna bağlıdır.

(10) Devlet bursluları dâh�l, Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsünde l�sansüstü öğren�m görmek �ç�n başvuran
yabancı uyruklu adayların �lg�l� anasanat dalı tarafından yapılan değerlend�rme ve/veya mülakat sınavından en az 70
puan alarak başarılı bulunmaları gerek�r. Bu adayların kabulüne �l�şk�n d�ğer esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

(11) Öğrenc� kabul ed�lecek l�sansüstü programlar, gerekl� başvuru belgeler�, son başvuru tar�hler� ve konuya
�l�şk�n d�ğer usul ve esaslar, enst�tünün tekl�f� üzer�ne Senato tarafından bel�rlen�r ve her yarıyıl başında öğrenc� almak
üzere �lan ed�l�r.

(12) Başvurularda �stenen belgeler�n asıl veya enst�tü tarafından onaylı örnekler� kabul ed�l�r.
(13) Ün�vers�ten�n, yurt dışındak� yükseköğret�m kurumları ve/veya d�ğer uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�

yaparak yürüteceğ� ortak l�sansüstü eğ�t�m öğret�m programlarına öğrenc� kabulünde; 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� uygulanır. Avrupa B�rl�ğ� eğ�t�m programları çerçeves�nde b�r
yükseköğret�m kurumu veya uluslararası kuruluşla yapılacak öğrenc� değ�ş�m�ne �l�şk�n esaslar Senato tarafından
bel�rlen�r.

B�l�msel/sanatsal hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarında, �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat

dalının tekl�f� ve EYK kararıyla b�l�msel/sanatsal hazırlık programı uygulanab�l�r. B�l�msel/sanatsal hazırlık
programına öğrenc� olarak kabul ed�leb�lecek adaylar şunlardır:

a) L�sans dereceler�n�, başvurdukları yüksek l�sans, doktora veya sanatta yeterl�k programından farklı b�r
alanda almış olan adaylar,

b) L�sans dereceler�n� başvurdukları yükseköğret�m kurumu dışındak� yükseköğret�m kurumlarından almış
olan yüksek l�sans programı adayları,

c) L�sans veya yüksek l�sans dereceler�n�, başvurdukları yükseköğret�m kurumu dışındak� yükseköğret�m
kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterl�k adayları,

ç) L�sans veya yüksek l�sans dereceler�n�, başvurdukları doktora/sanatta yeterl�k programından farklı b�r
alanda almış olan adaylar.

(2) B�l�msel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrenc�n�n l�sansüstü programını
tamamlamak �ç�n gerekl� görülen dersler�n�n yer�ne geçemez. Ancak, b�l�msel/sanatsal hazırlık programındak� b�r
öğrenc�, b�l�msel/sanatsal hazırlık dersler�n�n yanı sıra, �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve
EYK onayıyla l�sansüstü programa yönel�k dersler de alab�l�r.

(3) B�l�msel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam ve sınavlar hakkında �lg�l� mevzuat hükümler�
uygulanır.

(4) B�l�msel/sanatsal hazırlık dersler� kred�s�z olarak alınır. Her ders�n başarı notunun en az DD olması gerek�r.
Ancak, b�l�msel/sanatsal hazırlıkta alınan tüm dersler�n ortalamasının yüksek l�sans �ç�n en az CC, doktora/sanatta
yeterl�k �ç�n en az BB olması gerek�r.

(5) B�l�msel/sanatsal hazırlık programında geç�r�lecek süre en çok �k� yarıyıldır. Bu süre, dönem �z�nler�
dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrenc�n�n enst�tüyle �l�ş�ğ� kes�l�r. Bu programda geç�r�len süre
yüksek l�sans, doktora veya sanatta yeterl�k programı süreler�ne dâh�l ed�lmez.

Özel öğrenc� kabulü
MADDE 6 – (1) B�r yükseköğret�m kurumu mezunu veya öğrenc�s� olup bell� b�r konuda b�lg�s�n� artırmak

�steyenler, l�sansüstü derslere enst�tü ABD/ASD başkanlığının onayıyla özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�r. Özel
öğrenc�l�k, �lg�l� programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k b�r eğ�t�m olmayıp, süres� �k� yarıyılı geçemez. Özel
öğrenc� statüsünde ders alanlar öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz. Özel öğrenc� kabul koşulları ve �lg�l� d�ğer
hükümler Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlen�r. L�sansüstü programa kabul ed�len özel öğrenc�ler�n
başarılı oldukları derslere �l�şk�n muaf�yetler�, �lg�l� l�sansüstü eğ�t�mde ver�len dersler�n %50’s�n� geçemez.

Yatay geç�ş yoluyla öğrenc� kabulü
MADDE 7 – (1) Yükseköğret�m kurumu �ç�ndek� başka b�r enst�tü anab�l�m/anasanat dalında veya başka b�r

yükseköğret�m kurumunun l�sansüstü programında en az b�r yarıyılı tamamlamış başarılı b�r öğrenc�, yatay geç�ş
yoluyla l�sansüstü programlara kabul ed�leb�l�r. Buna da�r kabul ed�lme koşulları Senato tarafından kabul ed�len
esaslar �le bel�rlen�r. Bu öğrenc�lerden, geld�kler� öğret�m kurumunda yabancı d�l sınavına g�rmem�ş olanların, 4 üncü
madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan yabancı d�l sınavına g�rmeler� gerek�r. Adayların yatay geç�şe başvurab�lmeler�
�ç�n l�sansüstü not ortalamalarının; yüksek l�sansta en az CB, doktora ve sanatta yeterl�kte �se en az BA olması gerek�r.



(2) Öğrenc�n�n, Ün�vers�tedek� veya d�ğer b�r yükseköğret�m kurumundak� yüksek l�sans veya doktora/sanatta
yeterl�k programında başarılı olduğu dersler�n yatay geç�ş yapacağı programdak� derslere eşdeğerl�ğ� ve yarıyıl
bazındak� öğren�m süres�, anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve EYK kararıyla bel�rlen�r. Doktora ve sanatta
yeterl�k programına yatay geç�ş yapan öğrenc� yeterl�k sınavına, geç�ş yaptığı programda g�rer.

(3) Başka b�r yükseköğret�m kurumundan geç�ş yapmak �steyen öğrenc�ler�n, geld�kler� öğret�m kurumundan
alacakları öğren�m belges� ve ders �çer�kler�n� gösteren belgeler� �lg�l� Enst�tüye vermeler� gerek�r. Bu öğrenc�ler�n
daha önce devam etm�ş oldukları yükseköğret�m kurumunda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları ve muaf
olmaları hal�nde aldıkları not ve kred�ler�n ne şek�lde kabul ed�leceğ�ne �l�şk�n hususlar, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı
görüşü alınmak suret�yle EYK tarafından bel�rlen�r.

(4)Tezl� ve tezs�z yüksek l�sans programları arasında yatay geç�şlere �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.
(5) Yatay geç�ş kontenjanları l�sansüstü kontenjanlarla b�rl�kte �lan ed�l�r.
L�sansüstü programlara kayıtla �lg�l� esaslar
MADDE 8 – (1) L�sansüstü programlara kabul ed�len öğrenc�ler�n l�stes� EYK kararıyla kes�nleş�r ve enst�tü

müdürlüğü tarafından duyurulur. EYK, her program �ç�n �lan ed�len kontenjan sayısının en fazla �k� katına kadar yedek
aday bel�rleyeb�l�r. Yedek adayların kayıt �şlemler�ne akadem�k takv�mde bel�rlenen sürelerde devam ed�leb�l�r.

(2) Ün�vers�ten�n l�sansüstü programlarına kabul ed�len adayların kayıt �şlemler� akadem�k takv�mde bel�rt�len
tar�hlerde �lg�l� enst�tü tarafından yapılır.

(3) Adaylardan kes�n kayıt yaptırmak �ç�n �lg�l� enst�tü tarafından tekl�f ed�len ve Senato tarafından bel�rlenen
belgeler �sten�r. İstenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından aslı görülmek kaydıyla onaylanan örneğ� kabul
ed�l�r. Askerl�k durumu ve adl� s�c�l kaydına �l�şk�n olarak �se adayın beyanına dayanılarak �şlem yapılır.

(4) L�sansüstü programlara kabul ed�len öğrenc�ler�n kayıtlarının kes�nleşmes� �ç�n;
a) Yüksek l�sans programlarına kabul ed�lenler�n l�sans d�plomasına; doktora/sanatta yeterl�k programlarına

kabul ed�lenler�n yüksek l�sans d�plomasına; l�sans programlarından doğrudan doktora/sanatta yeterl�k programlarına
kabul ed�lenler�n �se l�sans d�plomasına sah�p olmaları,

b) Ün�vers�ten�n yetk�l� kurulları tarafından öngörülüp �lan ed�len d�ğer şartların yer�ne get�r�lmes�,
gerek�r.
(5) Eks�k belgeyle kes�n kayıt yapılmaz.
(6) Akadem�k takv�mde bel�rlenen ve duyurulan süre �ç�nde kes�n kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenc�l�k

haklarından vazgeçm�ş sayılır ve herhang� b�r hak �dd�a edemezler.
(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Ün�vers�teye kayıt hakkı kazanmış olanların, tesp�t

ed�lmeler� hâl�nde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların �se bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları �ptal
ed�l�r; kend�ler�ne ver�lm�ş olan d�ploma dâh�l tüm belgeler geçers�z sayılır ve haklarında yasal �şlem başlatılır. Bu
durumda olanlar öğrenc�l�k statüsü kazanmamış sayıldıkları g�b� gelecekte de öğrenc�l�kle �lg�l� h�çb�r haktan
yararlanamazlar.

(8) Öğrenc� kes�n kayıt �ç�n şahsen başvurmak zorundadır. Şahsen başvuramadığı durumda, ancak noter onaylı
vekâlet yoluyla başvuru �şlem� b�r başkası tarafından yapılab�l�r.

E-posta adres�
MADDE 9 – (1) Ün�vers�teye kes�n kaydını yaptıran öğrenc�lere B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı tarafından b�r

e-posta adres� ver�l�r. Ün�vers�te veya �lg�l� enst�tülerdek� eğ�t�m öğret�me �l�şk�n duyurular, bu e-posta adres�ne yapılır.
(2) Öğrenc�, e-posta adres�n� akt�f durumda tutmak ve tak�p etmekle yükümlüdür.
(3) E-posta yoluyla gönder�len duyurular tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.
(4) Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olan öğrenc�ler�n e-posta adresler� �ptal ed�l�r.
(5) E-posta adresler�n� yasa dışı faal�yetlerde kullananların e-posta adresler� �ptal ed�l�r ve haklarında yasal

�şlem başlatılır.
Tebl�gat ve adres b�ld�rme
MADDE 10 – (1) Her türlü b�ld�r�m, öğrenc�n�n yükseköğret�m kurumuna kayıt anında b�ld�rd�ğ� adrese veya

kayıt esnasında öğrenc�lere ver�len e-posta adres�ne yazılı olarak yapılmak veya Ün�vers�te �nternet s�tes�nde �lan
ed�lmek suret�yle tamamlanmış sayılır.

(2) Ün�vers�teye kayıt olurken b�ld�rd�kler� adresler� değ�şt�rmeler� hâl�nde, yen� adresler�n� kaydett�rmem�ş
bulunan veya yanlış ya da eks�k adres verm�ş olan öğrenc�lere, Ün�vers�tede kayıtlı adresler� üzer�nden yapılan
b�ld�r�mler geçerl� sayılır.

Öğrenc� k�ml�k kartı
MADDE 11 – (1) Ün�vers�teye kes�n kaydını yaptıran öğrenc�lere Rektörlük tarafından Ün�vers�ten�n

öğrenc�s� olduklarını bel�rten fotoğraflı öğrenc� k�ml�k kartı ver�l�r. K�ml�k kartında öğrenc�n�n tanınmasını sağlayan
b�lg�ler yer alır.

(2) Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olanların öğrenc� k�ml�k kartları ger� alınır ve
dosyalarında saklanır.

(3) K�ml�k kartının kaybed�lmes� hal�nde, öğrenc�ye, gazete �lanı, k�ml�k ücret�n� yatırdığına da�r banka
dekontu ve d�lekçeyle başvurması hal�nde yen�den k�ml�k kartı ver�l�r.

Danışmanlar
MADDE 12 – (1) Öğrenc�lere, Ün�vers�teye kayıt yaptırmalarından �t�baren b�r ay �çer�s�nde �lg�l�

anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tekl�f� ve EYK onayıyla, öğret�m üyeler� arasından, b�r akadem�k danışman atanır.
Zorunlu durumlarda �lg�l� kurulun onayıyla doktora veya sanatta yeterl�k unvanına sah�p kadrolu öğret�m görevl�ler�
arasından da danışman atanab�l�r.



(2) Danışmanlar; öğrenc�n�n öğret�m� süres�nce, her dönem alacağı dersler�n bel�rlenmes�nde, tez/eser
çalışmasının yönlend�r�lmes�nde ve tez/eser çalışması danışmanlığı g�b� b�l�msel/sanatsal faal�yetlere yönel�k olarak
rehberl�k etmekle ve öğrenc�yle �lg�l� d�ğer akadem�k konularda destek vermekle yükümlüdür.

(3) Tezl� yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programlarında, ders aşamasını tamamlayan öğrenc�ler�n
tez/eser çalışması danışmanlığı �ç�n tez aşamasının başlangıcında �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tekl�f� �le
EYK tarafından farklı b�r tez/eser danışmanı atanab�l�r.

(4) Danışmanların görev ve sorumlulukları, �lg�l� mevzuat hükümler� ve EK öner�s� doğrultusunda hazırlanan
ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlen�r.

(5) Danışmanlık ve rehberl�k süreçler�n�n eks�ks�z yürütülmes�nden �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanı
sorumludur.

Kayıt yen�leme
MADDE 13 – (1) Öğrenc�, akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �ç�nde ve her dönem başında, gerekl� mal�

yükümlülükler�n� yer�ne get�rerek kayıt yen�leme �şlem�n� yapar. Gerekl� hâllerde Ün�vers�te Yönet�m Kurulu (ÜYK)
tarafından bu sürelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

(2) Ekonom�k nedenler ya da sağlık sorunu g�b� eğ�t�me devam etmeye engel teşk�l edecek sebepler� ha�z
olanlar ve bu durumlarını belgeleyeb�lenlerden mazeretler� EYK tarafından kabul ed�lenler dışında, süres� dâh�l�nde
mal� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen ve kayıt yen�leme �şlem�n� tamamlamayan öğrenc�ler �lg�l� dönemde ders
alamaz ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz. Kayıt yen�lemen�n gerçekleşmed�ğ� dönem, öğret�m süres�nden
sayılır.

(3) Öğrenc� değ�ş�m programlarına katılan ve �lg�l� dönemde başka b�r yükseköğret�m kurumunda bulunan
öğrenc�ler�n kayıt yen�leme �şlemler�, akadem�k takv�mde bel�rlenen süreler �ç�nde veya dışında, �lg�l� kurulların
kararıyla yapılab�l�r.

(4) Kayıt yen�leme �şlemler� öğrenc� otomasyon programıyla düzenlen�r. Öğrenc�, kayıt yen�leme �şlemler�n�,
otomasyon programında, �nternet üzer�nden ve akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �çer�s�nde yapar.

(5) Kayıt yen�leme �şlem�n�n tamamlanması, kayıt �şlemler�n�n, öğrenc� danışmanı tarafından, akadem�k
takv�mde bel�rt�len süreler �çer�s�nde onaylanması suret�yle gerçekleş�r.

(6) Kayıt yen�leme �ç�n sahte veya tahr�f ed�lm�ş belge kullanan veya yanlış ve eks�k beyanda bulunan
öğrenc�ler�n kayıt �şlemler� �ptal ed�l�r; haklarında, 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 �şlem yapılır.

Öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret�
MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddes� ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca

Cumhurbaşkanı tarafından bel�rlenen öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücretler�, dönem başlarında, akadem�k
takv�mde bel�rt�len tar�hlerde öden�r.

(2) Mazeretler� �lg�l� yönet�m kurulunca kabul ed�lenler har�ç, süres� �ç�nde katkı payı ve/veya öğren�m ücret�n�
ödemeyenler, �lg�l� dönem �ç�n kayıt yaptıramaz/yen�letemez ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenc� katkı payı ve/veya öğren�m ücret� taks�t�n� yatırmış oldukları dönem�n eğ�t�m ve öğret�m�
başladıktan sonra Ün�vers�teden ayrılan, çıkarılan, kaydı s�l�nen veya mezun olanların o dönemle �lg�l� öğrenc� katkı
payları ve/veya öğren�m ücretler� �ade ed�lmez.

(4) Öğrenc� değ�ş�m programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrenc�ler�n katkı paylarının ve/veya
öğren�m ücretler�n�n nasıl ödeneceğ� ün�vers�teler arasındak� �k�l� anlaşmalarla bel�rlen�r.

(5) D�s�pl�n cezası neden�yle okuldan uzaklaştırılan öğrenc�ler, katkı paylarını ödemek zorundadır. Kayıt
yaptırmadığı �ç�n öğrenc�l�k haklarından yararlanmayanlar, daha sonrak� dönemlerde kayıt yaptırmaları hâl�nde
öğrenc�l�k haklarından yararlanmadığı döneme a�t katkı payı ve öğren�m ücret�n� ödemez.

İz�nler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması
MADDE 15 – (1) Kayıt dondurma, öğrenc�ler�n geç�c� b�r süre �ç�n �lg�l� EK onayıyla kayıtlı oldukları

programa/programlara ara vermeler�d�r. Kayıt dondurma başvurusu yapılab�lmes� �ç�n başvuru tar�h�nde öğrenc�n�n
kayıtlı veya kayıt dondurmuş statüde olması zorunludur. Kayıt donduran öğrenc�ler�n tüm hakları saklı tutulur.
Hazırlanan belgelerde, �lg�l� öğrenc�ler�n kayıtlarının dondurulmuş olduğu bel�rt�l�r.

(2) EYK kararı ve YÖK tarafından tesp�t ed�len haklı ve geçerl� nedenler �ç�n azam� kayıt dondurma süreler�;
b�l�msel/sanatsal hazırlıkta ve tezs�z yüksek l�sans programında b�r yarıyıl, tezl� yüksek l�sansta �k� yarıyıl,
doktora/sanatta yeterl�kte dört yarıyıldır. Askerl�k, sağlık, tutukluluk ve mahkûm�yet durumlarında �se bu süre bu
haller�n süres� kadardır.

(3) Kayıt donduran öğrenc� öğret�m�ne devam edemez ve kayıt dondurduğu dönem� �zleyen sınav
dönem�ndek� dönem sonu sınavlarına g�remez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûm�yet ve askerl�k tec�l�n�n kaldırılması g�b� önceden
öngörülemeyen ve b�l�nemeyen nedenlerle dönem �ç�nde de kayıt dondurulab�l�r. Bel�rt�len nedenler�n sınav
dönem�nde ortaya çıkması hâl�nde aynı usulle �şlem yapılır. Dönem �ç�nde kayıt dondurulması hâl�nde öğrenc� dönem
başından �t�baren �z�nl� sayılır.

(5) Bu maddede bel�rt�len nedenlerle kayıt dondurma �sten�lmes� hâl�nde öğrenc�n�n, olayın vuku bulmasından
�t�baren en geç otuz gün �ç�nde, bağlı bulunduğu enst�tüye başvurması ve olayı gerekl� belgelerle kanıtlaması
zorunludur.

(6) Ekonom�k nedenler ve �lg�l� kurulca kabul ed�leb�lecek d�ğer nedenlerle kayıt dondurma ancak dönem
başında yapılab�l�r. Bu durumda kayıt dondurma �ç�n başvurunun nedenler�n�n açıklanması ve belgelenmes�n�n, kayıt
�şlemler� tamamlandıktan sonrak� otuz gün �ç�nde yapılması zorunludur. An� hastalık ve beklenmed�k hâller dışında bu
süreler b�tt�kten sonra yapılacak başvurular �şleme konulmaz.



(7) Öğrenc�, kayıt dondurma süres�n�n b�t�m�nde, kayıt dondurduğu öğret�m dönem�nden başlayarak
öğrenc�l�ğe devam eder.

(8) YÖK tarafından bel�rt�len haklı ve geçerl� nedenler �le Senatoda onaylanan d�ğer nedenlere dayalı �z�nler,
kararda bel�rt�lmek şartıyla öğret�m süres�nden sayılmaz.

(9) Ps�koloj�k rahatsızlıklar neden�yle tüm öğret�m süres� �ç�nde devamsızlıkları �k� yılı aşan ve bu durumlarını
b�r sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporuyla belgeleyeb�len öğrenc�ler�n öğret�mler�ne devam etmek �stemeler�
hal�nde, kend�ler�nden tedav� görerek sağlıklı olduklarına da�r yen� b�r sağlık raporu almaları �sten�r. Bu rapor, enst�tü
yönet�m kurulunca �ncelend�kten sonra, öğrenc�n�n öğret�m�ne devam ed�p edemeyeceğ�ne karar ver�l�r.

Özel �z�n
MADDE 16 – (1) Öğret�m dönem� �ç�nde; bel�rl� b�r süre atölye çalışması, serg�, konser, sempozyum,

konferans, spor, fest�val g�b� sosyal gel�ş�m�ne ve öğret�m�ne katkısı olacak Ün�vers�te dışı etk�nl�klere katılmak üzere
�lg�l� anab�l�m/anasanat dalının olumlu görüşü ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla �z�n ver�len ve katıldıklarını
belgeleyen öğrenc�ler�n devamları, �z�n süres� öğret�m süres�nden düşüldükten sonra kalan süre üzer�nden
değerlend�r�l�r. Sınav, ödev tesl�m ve benzer� hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına g�rme hakkı kazandıkları hâlde, Ün�vers�te dışındak� b�r etk�nl�ğe özel
�z�nl� olarak katıldıkları �ç�n dönem sonu ve bütünleme sınavına g�remeyen öğrenc�ler�n mazeretler�n�n EYK
tarafından kabulü durumunda, bu öğrenc�ler�n dönem sonu ve bütünleme sınavı veya bunların yer�ne geçecek ödev
tesl�m� ve benzer� haklarını kullanma zamanı EYK tarafından bel�rlen�r.

Kayıt s�ld�rme/�l�ş�k kesme
MADDE 17 – (1) Aşağıdak� hallerde öğrenc�ler�n EYK kararı doğrultusunda, Ün�vers�te �le �l�ş�kler� kes�l�r:
a) Kend� �steğ�yle kaydının s�l�nmes�n� yazılı olarak talep etm�ş olanlar,
b) Yasal süres� �ç�nde eğ�t�m�n� tamamlayamayanlar,
c) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�ne göre Ün�vers�teden çıkarma cezası alanlar,
ç) Ün�vers�teye kayıt kabul koşullarını yer�ne get�rmed�ğ� sonradan anlaşılanlar veya kayıt esnasında sunduğu

belgeler�n veya verd�ğ� b�lg�ler�n yanlış ya da eks�k olduğu tesp�t ed�lenler.
(2) Kes�n kayıt ve/veya kayıt yen�leme sürec� tamamlanmadan kaydını s�ld�ren öğrenc�n�n o dönem �ç�n �lg�l�

mevzuat çerçeves�nde alınan öğrenc� katkı payı/öğren�m ücret� EYK kararıyla �ade ed�l�r. Ancak öncek� dönemlere a�t
ödenm�ş öğrenc� katkı payı/öğren�m ücretler� �ade ed�lmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğret�mle İlg�l� Esaslar

Öğret�m düzeyler�
MADDE 18 – (1) Ün�vers�teye bağlı enst�tülerde öğret�m gören öğrenc�ler, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

�lke ve esaslara göre l�sansüstü düzey�nde öğret�m görürler.
(2) Ün�vers�teye bağlı yürütülen öğret�m programlarındak� farklılıklar neden�yle öğret�m ve sınavlara �l�şk�n

esaslar bu Yönetmel�k çerçeves�nde, �lg�l� kurulların öner�s� ve Senato kararıyla bel�rleneb�l�r.
Öğrenc� değ�ş�m programları
MADDE 19 – (1) Ün�vers�te �le yurt �ç� veya yurt dışındak� b�r ün�vers�te arasında yapılan anlaşma ve �lg�l�

mevzuat uyarınca, öğrenc� değ�ş�m programları çerçeves�nde, yüksek l�sans programlarında b�r, doktora/sanatta
yeterl�k programlarında �k� dönem� aşmamak kaydıyla yurt �ç� veya dışındak� ün�vers�telere öğrenc� gönder�leb�l�r.

(2) Değ�ş�m programından yararlanıldığı sürede öğrenc�ler�n Ün�vers�tedek� kayıtları devam eder ve bu süre
öğret�m süres�nden sayılır.

(3) Öğrenc�ler�n, değ�ş�m programları kapsamında aynı düzeyde başka b�r yükseköğret�m kurumundan
aldıkları ders veya uygulamaların kred�ler�, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalının olumlu görüşü ve EK kararıyla, kayıtlı
olunan l�sansüstü programdak� yükümlülükler�n yer�ne sayılab�l�r.

(4) Öğrenc�n�n değ�ş�m programına katılarak aldığı ders kred�ler�n�n toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam
kred�s�n�n üçte b�r�nden fazla olamaz.

(5) Değ�ş�m programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının Ün�vers�tedek� başarı
durumuna nasıl yansıtılacağına da�r esaslar �lg�l� EK tarafından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

(6) L�sansüstü programlarda yapılan tezler/eser çalışmaları, değ�ş�m programıyla g�d�len ün�vers�telerde
tamamlanamaz.

Öğret�m dönemler�
MADDE 20 – (1) B�r öğret�m yılı güz ve bahar olmak üzere �k� dönemden oluşur. Dersler dönem olarak

düzenlen�r.
(2) Güz ve bahar dönem�n�n normal süres� en az on dört haftadır. Gerekl� hâllerde bu süre Senatoca

değ�şt�r�leb�l�r. Ara sınavlar ve d�ğer dönem �ç� ölçme ve değerlend�rme çalışmaları bu süreler �ç�nded�r. Ancak dönem
sonu ve bütünleme sınavları bu süren�n dışında tutulur.

Öğrenc� d�s�pl�n �şler�
MADDE 21 – (1) Öğrenc�ler, d�s�pl�n yönünden Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ�

hükümler�ne tab�d�r.
Öğrenc� �şler�
MADDE 22 – (1) Öğrenc�ler�n; kayıt, kayıt yen�leme, devam, �z�n alma, �l�ş�k kesme, nak�l yoluyla kabul

ed�lme, �nt�bak, program değ�şt�rme, derse yazılma, yatay, d�key veya kurum �ç� geç�ş, sınav, not ve d�ğer �şlemler�,
kayıtlı bulundukları enst�tüler tarafından yapılır ve yürütülür.

Öğret�m planları



MADDE 23 – (1) Ün�vers�ten�n öğret�m programlarındak� öğret�m faal�yetler�; �lg�l� mevzuat ve
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato tarafından onaylanan öğret�m planına
göre yapılır.

(2) Akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �çer�s�nde, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel�
öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla öğret�m planlarına yen� dersler ekleneb�l�r veya kaldırılab�l�r. Öğret�m
planlarındak� dersler, EK kararıyla açık veya kapalı tutulab�l�r. Ancak mevcut planlardak� dersler�n kred�ler�, ders
kodları, ad ve türler� değ�şt�r�lemez.

(3) Zorunlu ve seçmel� dersler �le bu dersler�n varsa ön koşulları öğret�m planlarında bel�rt�l�r.
(4) Öğret�m planlarında, mezun�yet �ç�n tamamlanması gereken toplam kred� ve AKTS m�ktarının en az %25’�

seçmel� derslerden oluşur.
(5) Senato tarafından bel�rlenen öğret�m planları, �zleyen öğret�m dönem�n�n başından �t�baren uygulamaya

konulur.
Dersler
MADDE 24 – (1) Dersler�n süres� döneml�k olarak düzenlen�r. B�r ders; teor�, atölye, proje, tasarım,

uygulama, planlama, laboratuvar, sem�ner g�b� b�leşenler�n b�r veya daha fazlasından oluşab�l�r. Ders başarı notu, b�r
ders �ç�n ver�len tek b�r not �le bel�rt�l�r.

(2) Dersler, özell�kler� göz önüne alınarak şu şek�lde gruplandırılır:
a) Zorunlu dersler,
b) Seçmel� dersler,
c) Sem�ner ders�,
ç) Uzmanlık alan ders�,
d) Dönem projes� ders�.
(3) Yıllık akadem�k takv�m �çer�s�nde her b�r ders�n öğrenc� �ç�n gerekt�rd�ğ� �ş yükünü gösteren AKTS

kred�ler�, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla kes�nleş�r.
(4) Öğrenc�n�n l�sansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kred�s�, tezl� ve tezs�z yüksek l�sans

�ç�n en az altmış (60), doktora/sanatta yeterl�k �ç�n �se en az yüz y�rm� (120) olmalıdır.
(5) Anab�l�m/anasanat dalları, Ün�vers�ten�n d�ğer anab�l�m/anasanat dallarının yürüttükler� programlar �ç�n

anab�l�m/anasanat dalları arası �şb�rl�ğ� çerçeves�nde zorunlu veya seçmel� ders açab�l�r; kend� anab�l�m/anasanat
dalları �ç�n açtıkları derslere anab�l�m/anasanat dalı dışı kontenjan bel�rleyeb�l�r.

(6) Dersler, d�ğer derslerden b�r veya daha fazlasının başarılması veya bel�rl� b�r kred�n�n tamamlanmış olması
g�b� ön koşul veya koşullara bağlanab�l�r.

(7) Anab�l�m/anasanat dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları, enst�tü müdürlükler�
tarafından onaylanır ve anab�l�m/anasanat dalı başkanlıklarınca �lan ed�l�r.

(8) Gerekl� hâllerde anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla
dersler, Ün�vers�te b�naları ve çalışma saatler� dışında ya da tat�l günler�nde yapılab�l�r.

Zorunlu dersler
MADDE 25 – (1) Zorunlu dersler, �lg�l� programa kayıtlı tüm öğrenc�ler�n almakla yükümlü olduğu derslerd�r.
(2) Zorunlu dersler öğret�m programında bel�rlenen dönemde açılır. Ancak, öğret�m programında b�r sakınca

teşk�l etmemes� hâl�nde hem güz hem de bahar dönemler�nde açılab�l�r.
Seçmel� dersler
MADDE 26 – (1) Seçmel� dersler, �lg�l� programa kayıtlı tüm öğrenc�ler�n almakla yükümlü olmadığı, ancak

alan formasyonunun elde ed�lmes�nde, öğrenc�n�n uzmanlaşmak �sted�ğ� alana yönel�k olan gerekl� derslerd�r.
(2) Seçmel� dersler�n kontenjanları �le açılma yeter sayıları, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının

gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK kararı ve Senato onayıyla bel�rlen�r ve akadem�k takv�mde bel�rt�len kayıt yen�leme
tar�h�nden önce �lan ed�l�r.

(3) Mesleğe yönel�k olmak üzere yabancı d�lde ver�lmes� uygun görülen seçmel� dersler, �lg�l�
anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s� üzer�ne EK kararı ve Senato onayıyla açılab�l�r.

Sem�ner ders�
MADDE 27 – (1) Sem�ner ders�, tezs�z yüksek l�sans dışındak� d�ğer tüm programlarda zorunlu olup

öğrenc�ler�n ders dönem�nde hazırladıkları, b�l�msel/sanatsal b�r konuyu �nceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan
yazılı b�r çalışmadır.

(2) Sem�ner ders�n�n AKTS kred�s�, �lg�l� programa bağlı olarak en az �k�, en fazla on olab�l�r.
(3) Sem�ner ders�, görevl� öğret�m üyes� tarafından başarılı veya başarısız şekl�nde değerlend�r�l�r.
Uzmanlık alan ders�
MADDE 28 – (1) Tezs�z yüksek l�sans dışında d�ğer tüm programlarda yer alan bu ders, �lg�l� öğret�m

üyes�n�n, danışmanlığını yaptığı öğrenc�lere çalıştığı b�l�msel/sanatsal alandak� b�lg�, görgü ve deney�mler�n�n
aktarılmasını, çalışma d�s�pl�n�n�n kazandırılmasını, güncel b�l�msel/sanatsal yazıları/çalışmaları �zleyeb�lme ve
değerlend�reb�lme yetenekler�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak amacıyla verd�ğ� teor�k b�r derst�r.

(2) Bu dersler, tez konusunun kabul ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren öğret�m üyes�n�n taleb� ve anab�l�m/anasanat
dalının onayıyla açılır ve danışmanlık görev� sona er�nceye kadar devam eder.

(3) Tez konusu kabul ed�len öğrenc�ler, danışman tarafından açılan uzmanlık alan ders�n� almak zorundadır.
Dönem projes� ders�
MADDE 29 – (1) Dönem projes� ders�, sadece tezs�z yüksek l�sans programlarında yer alan zorunlu ve

kred�s�z b�r derst�r ve öğrenc� bu ders�n alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
(2) Dönem projes� ders�n�n AKTS kred�s�, �lg�l� programa bağlı olarak en az on, en fazla otuz olab�l�r.



(3) Dönem projes� ders�, danışman veya görevl� öğret�m üyes� tarafından başarılı veya başarısız şekl�nde
değerlend�r�l�r.

Ders alma, ders bırakma ve yen� ders alma
MADDE 30 – (1) Öğrenc�ler, ders saatler�n�n çakışmaması koşuluyla ön koşulsuz veya ön koşulunu

sağladıkları dersler� alab�l�rler.
(2) İlg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tekl�f� ve �lg�l� EK kararıyla öğrenc�ler�n b�r yarıyılda kayıt

olab�leceğ� dersler�n toplam kred�ler�ne b�r üst sınır get�r�leb�l�r.
(3) Her öğrenc�; ders alma, ders bırakma ve yen� ders alma �şlemler�n� danışman rehberl�ğ�nde ve akadem�k

takv�mde bel�rt�len süre �ç�nde yapar.
Öğret�m yükümlülüğü
MADDE 31 – (1) Öğret�m planında, yer�ne ders konulmadan kaldırılan zorunlu b�r dersten başarısız olan

öğrenc�ler�n o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenc�ler, mezun�yet �ç�n gerekl� toplam kred�y� seçmel� ders alarak
tamamlar.

Derslere devam ve öğrenc� yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) Öğrenc�ler, �zled�kler� öğret�m programında yer alan teor�k ders, atölye, proje, tasarım,

uygulama, planlama, laboratuvar, sem�ner ve d�ğer dersler �ç�n anab�l�m/anasanat kurulu kararları doğrultusunda �lg�l�
öğret�m elemanının gerekl� gördüğü ve dönem başında açıkladığı ara sınav ve d�ğer akadem�k çalışmaların heps�ne
katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenc�; atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, sem�ner g�b� uygulamalı dersler�n %
80’�ne, teor�k dersler �le teor� ve uygulamadan oluşan dersler�n % 70’�ne devam etmek zorundadır.

(3) Devam koşulunu ve anab�l�m/anasanat kurulu kararları doğrultusunda öğret�m elemanının ders �ç�n
bel�rled�ğ� ve dönem başında �lan ett�ğ� ara sınav, ödev, proje ve benzer� d�ğer koşulları sağlamayan öğrenc�ler dönem
sonu ve bütünleme sınavına g�remezler.

(4) Öğrenc�ler�n derslere devamları, ders� veren öğret�m elemanı tarafından �zlen�r.
Ders aşamasında sınavlar
MADDE 33 – (1) L�sansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav,
b) Dönem sonu sınavı,
c) Bütünleme sınavı.
(2) Ara sınav sayısı, sınavın b�ç�m�, sınavın tar�h�, dönem �ç�nde yapılan çalışmalar �le ver�len ödevlerden

hang�ler�n�n ara sınav olarak değerlend�rmeye alınacağı ve ara sınavlar �le d�ğer dönem çalışmalarının ders başarı
notuna katkısı, anab�l�m/anasanat kurulu kararları doğrultusunda, �lg�l� öğret�m elemanınca bel�rlen�r. Bunlara �l�şk�n
duyurular öğrenc�lere dönem�n �lk haftası �ç�nde, �lg�l� anab�l�m/anasanat başkanlıklarınca yapılır.

(3) Öğrenc�n�n kaydolduğu her ders �ç�n dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa sınav
yer�ne geçecek değerlend�rmen�n şekl�, dönem başında, �lg�l� anab�l�m/anasanat kurullarında karara bağlanır ve
anab�l�m/anasanat dalı başkanlıklarınca öğrenc�lere duyurulur.

(4) Dönem sonu sınavına g�rmeye hak kazanmış olduğu halde bu sınava g�remem�ş veya dönem sonu
sınavında başarısız olmuş öğrenc�ler �ç�n bütünleme sınavı yapılır.

(5) Bazı dersler �ç�n bütünleme sınavları uygulanmayab�l�r. Bütünlemes� olmayan dersler, anab�l�m/anasanat
dalı öner�s� ve �lg�l� EK onayıyla bel�rlen�r ve öğrenc�lere, �lg�l� dönem başlarında duyurulur.

(6) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yer�ne geçer.
(7) Ara sınav veya yer�ne geçecek çalışmalara geçerl� mazeret� neden�yle katılamayan ve bu mazeret�n�

belgeleyeb�len öğrenc�ye uygulanacak �şlem, dönem başlarında �lg�l� anab�l�m/anasanat kurulu tarafından bel�rlen�r.
(8) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavı olup ayrı b�r sınav yapılmaz.
(9) Bütünlemes� olmayan dönem sonu veya bütünleme sınavlarından b�r veya b�rkaçına hastalık veya başka b�r

nedenle katılamayacak durumda olan yüksek l�sans ve doktora/sanatta yeterl�k öğrenc�ler�, yönet�m kurulunda
görüşülmek üzere rapor veya belgeler�yle �lg�l� enst�tü müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(10) Mazeretler, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, EYK’da �ncelen�r ve karara bağlanır.
(11) Engell� öğrenc�ler �ç�n gerekl� düzenlemeler� yapma ve uygulama konusunda, ÜYK ve �lg�l� EYK

yetk�l�d�r.
Sınavların yapılış şekl� ve puanlandırma
MADDE 34 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, ç�z�me dayalı, atölye-proje değerlend�rmes� veya

bunların b�rkaçının b�leş�m�nden oluşab�l�r. Atölye, proje, tasarım ve benzer� derslerde tesl�m ve değerlend�rmeye
�l�şk�n esaslar anab�l�m/anasanat dalı başkanlığınca bel�rlen�r. Sözlü sınavlar �zley�c�ye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlend�r�l�r. Sınavların değerlend�r�lmes�nde hang� yöntem�n
kullanılacağı, ders�n açıldığı dönem�n başında �lg�l� öğret�m elemanı tarafından öğrenc�lere duyurulur.

(3) Sınavlar, b�r gün �ç�nde yapılab�leceğ� g�b� ders�n özell�ğ�ne göre b�rden fazla güne de yayılab�l�r.
(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda, �lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının gerekçel� öner�s�, �lg�l� EK

kararı ve Senato onayıyla Ün�vers�te yerleşkeler� ve çalışma saatler� dışında veya tat�l günler�nde yapılab�l�r.
Ders başarı notu
MADDE 35 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzer� uygulamalardan alınacak puanlar

ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katılmasıyla tek b�r not olarak ver�l�r.
(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzer� uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı puanının

hang� ağırlıklarla hesaba katılarak ders başarı notunun hesaplanacağı, dönem başında, ders�n öğret�m elemanı
tarafından öğrenc�lere b�ld�r�l�r.



(3) Öğrenc�n�n ders başarı notu harflerle bel�rt�l�r.
(4) Ders başarı notlarının dörtlük s�stemdek� katsayıları �le yüzlük s�stemdek� puan karşılıkları aşağıdak�

tablodak� g�b�d�r:
                  Ders Başarı Notu             Katsayı                       Puan
                             AA                       4,00                           90-100
                             BA                        3,75                           85-89
                             BB                        3,50                           80-84
                             CB                        3,25                           75-79
                             CC                        3,00                           70-74
                             DC                        2,75                           65-69
                             DD                       2,50                           60-64
                             EE                         2,00                           50-59
                             FF                         0                                0-49
                             FD                        0 (Devamsız)
                             G                          Geçt�
                             K                           Kaldı
(5) Öğrenc�n�n yükümlü olduğu dersten başarılı sayılab�lmes� �ç�n yüksek l�sans programlarında dönem başarı

notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından b�r�n�, doktora/sanatta yeterl�k programlarında AA, BA, BB notlarından
b�r�n� alması gerek�r.

(6) Derse devam şartını veya ders�n d�ğer gerekler�n� yer�ne get�rmed�ğ�nden dolayı dönem sonu sınavına
g�rme hakkı bulunmayan öğrenc�lere FD notu ver�l�r.

(7) Sem�ner ders�, dönem projes� ders� ve tez/eser çalışmasından başarılı bulunan öğrenc�lere G (Geçt�),
başarısız bulunanlara �se K (Kaldı) notu ver�l�r.

Ders tekrarı
MADDE 36 – (1) Öğrenc�, öncel�kle başarısız olduğu zorunlu dersler� yen�den almak zorundadır.
(2) Öğrenc� başarısız olduğu seçmel� ders� tekrar almak veya bu ders yer�ne kred�s� buna denk olan başka b�r

seçmel� ders� danışmanın onayıyla seçmek zorundadır.
(3) Öğrenc�, b�r dersten aldığı notu yükseltmek amacıyla �lg�l� ders� yen�den alab�l�r.
(4) Ders�n tekrar alınması hal�nde ders�n tüm koşullarının yer�ne get�r�lmes� gerek�r.
(5) Tekrar ed�len derslerde, alınan en son not geçerl�d�r.
Ders başarı notunun �lanı
MADDE 37 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını �zleyen beş�nc� gün,

�lg�l� öğret�m elemanınca öğrenc� b�lg� s�stem�nde kes�nleşt�r�l�r.
(2) Atölye, proje, tasarım ve serg� g�b� uygulamalı dersler �le tez/eser çalışması g�b� bütünlemes� olmayan

derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu tak�p eden beş�nc� gün, �lg�l� öğret�m elemanınca öğrenc� b�lg�
s�stem�ne g�r�lerek kes�nleşt�r�l�r.

(3) Sınav sonuçlarına �l�şk�n madd� hata, ders�n öğret�m elemanı tarafından, resen tesp�t ed�lmes� hal�nde,
sınav sonuçlarının �lan ed�ld�ğ� �lg�l� dönemde not g�r�şler�n�n b�t�m�nden �t�baren yed� gün �ç�nde yazılı olarak madd�
hata gerekçes�n� b�ld�ren b�r d�lekçeyle �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yapılan başvuru ve EYK kararıyla düzelt�leb�l�r.

Ders başarı notuna �t�raz
MADDE 38 – (1) Öğrenc�; ders başarı notu g�r�ş� son gününü �zleyen b�r �şgünü �ç�nde, kayıtlı olduğu �lg�l�

enst�tü müdürlüğüne d�lekçeyle başvurarak madd� hata yönünden sınav evrakının �ncelenmes�n� �steyeb�l�r. Sonuç,
�lg�l� anab�l�m/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğret�m elemanının görüşü alınarak �lg�l� EYK’ca karara bağlanır ve
öğrenc�ye duyurulur.

(2) Başarı notu değ�ş�kl�ğ� gerekt�ren EYK kararları; gerekl� not düzeltmes�n�n öğrenc� b�lg� s�stem�nde
yapılab�lmes� �ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len �lg�l� dönem�n, dönem kapatma tar�h�nden önce yapılır. Akadem�k
takv�mde bel�rt�len süreler �ç�nde yapılmayan başvurular kabul ed�lmez.

Ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 39 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrenc�n�n akadem�k başarı düzey�n� göster�r.
(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezun�yet dereces�yle �lg�l� esaslar şunlardır:
a) Ağırlıklı not ortalaması (ANO); (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...) / (K1+K2+K3+...) formülüne göre ve b�nde

b�rler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldek� K, ders�n AKTS kred�s�n�; B, ders�n başarı notunun dörtlük
s�stemdek� katsayısını göster�r.

b) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DNO), öğrenc�n�n �lg�l� dönemde aldığı dersler�n ağırlıklı not ortalamasıdır.
c) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrenc�n�n �lg�l� dönem �le daha öncek� aldığı dersler�n ağırlıklı not

ortalamasıdır.
ç) DNO ve GNO hesaplanırken, G (Geçt�) ve K (Kaldı) notu ver�len dersler hesaba katılmaz.
(3) Mezun�yet dereces�; mezun olan öğrenc�n�n genel ağırlıklı not ortalaması (GNO)’dır.
Not dökümü
MADDE 40 – (1) Ayrıntılı not dökümünde öğrenc�n�n aldığı tüm ders ve notlar, dersler�n alındığı yıl ve

dönem bazında düzenlen�r.
(2) Özet not dökümünde öğrenc�n�n aldığı dersler sınıf ve dönem bazında düzenlen�r. Şayet b�r ders tekrar

ed�lm�ş veya bu ders yer�ne başka b�r ders alınmış �se sadece alınan son ders ve bu ders�n notu yer alır.
(3) Ayrıntılı ve özet not dökümler�nde DNO ve GNO �le harf notlarına �l�şk�n açıklamalara yer ver�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM



Tezl� Yüksek L�sans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı, öğrenc�n�n sanatsal/b�l�msel araştırma yaparak

b�lg�lere er�şme, b�lg�y� değerlend�rme ve yorumlama yeteneğ� kazanmasını sağlamaktır. B�r sanat alanında yüksek
l�sans öğren�m� yapan öğrenc�ler ders, sem�ner ve uygulama çalışmalarına ek olarak b�r tez çalışması ya da yüksek
l�sans tez� yer�ne geçeb�lecek özgün b�r eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metn� hazırlar.

(2) Bu program, toplam 21 kred�den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, b�r sem�ner ders� ve tez/eser metn�
çalışmasından oluşur. Bunlardan en az 15 kred�l�k ders�n, program dersler�nden alınmış olması gerek�r. Programda
yeterl� sayıda ders olmadığı takd�rde EYK kararıyla bağlı bulunulan anab�l�m/anasanat dalından ders alınab�l�r.
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 dönem� 60 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla sem�ner ders� dâh�l, en az 8 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 yarıyılda tez dönem� �ç�n kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenc�, l�sans öğren�m� sırasında alınmamış ve programın öğret�m planında bel�rt�lm�ş olmak kaydı ve
danışmanın onayıyla en çok �k� ders� l�sans dersler�nden seçeb�l�r.

(4) Öğrenc�, d�ğer yükseköğret�m kurumlarında aynı sev�yede ver�lmekte olan derslerden en fazla �k� ders�,
enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve EYK onayıyla alab�l�r.

(5) Öğrenc�n�n ders aşamasından başarılı sayılab�lmes� ve tez aşamasına geçeb�lmes� �ç�n sem�ner ders� dâh�l
yükümlü olduğu toplam kred�dek� tüm dersler� başarıyla tamamlamış olması gerek�r.

(6) Yüksek l�sans programları, yurt �ç� ve dışı bütünleşm�ş yüksek l�sans programları şekl�nde de
düzenleneb�l�r. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı
Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m Programlarına Da�r Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Süre
MADDE 42 – (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. Ancak daha kısa sürede mezun olab�lecek
b�r öğrenc� �ç�n bu süre en az üç yarıyıldır.

(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 bu Yönetmel�ktek� başarı koşullarını/ölçütler�n� yer�ne get�remeyen; tez
çalışmasında azam� süreler �çer�s�nde başarısız olan veya tez savunmasına g�rmeyen öğrenc�n�n �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tez danışmanı atanması
MADDE 43 – (1) Enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlıkları, ders aşamasını başarıyla tamamlayan tezl�

yüksek l�sans programına kayıtlı olan her b�r öğrenc� �ç�n b�rer tez/eser çalışması danışmanı, dersler�n tamamlanmasını
tak�p eden en geç b�r�nc� yarıyılın sonuna kadar enst�tüye öner�r. Tez/eser çalışması danışmanı EYK onayıyla
kes�nleş�r. Danışman ataması yapılan öğrenc�, danışmanıyla beraber bel�rled�ğ� tez konusunu en geç �k�nc� yarıyılın
sonuna kadar enst�tüye b�ld�r�r. Tez/eser çalışması konusu, EYK onayıyla kes�nl�k kazanır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özell�ğ� göz önünde tutularak enst�tüde görevl�, Ün�vers�ten�n kadrolu
öğret�m üyeler� arasından seç�l�r.

(3) Tez çalışması n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda, atanacak �k�nc� tez danışmanı,
en az doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p k�ş�lerden de olab�l�r.

Yüksek l�sans tez�n�n/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Tezl� yüksek l�sans programındak� öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları ve tamamladığı çalışmasını

tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazmak ve jür� önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı,
adayın çalışmasıyla �lg�l� konulardak� b�lg�, yorumlama kapas�tes� ve sentez gücünü değerlend�rmey� amaçlar. Tez
sınavı; öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık yapılır.
Öğrenc�ye sadece jür� üyeler� soru sorab�l�r.

(2) Yüksek l�sans tez�n�n savunmasından önce ve düzeltme ver�len tezlerde düzeltmeyle b�rl�kte öğrenc�,
tamamlamış olduğu tez�n�, kütüphane �nt�hal tesp�t programı raporunu da almış olarak danışmanına tesl�m eder.
Danışmanının, tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşünü �çeren ve danışmanı tarafından �mzalanmış enst�tü
formuyla b�rl�kte �lg�l� tez ve �nt�hal raporunu enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü söz konusu tez� danışmanının da dâh�l
olduğu jür� üyeler�ne gönder�r. İnt�hal raporundak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde tez, gerekçes�yle
b�rl�kte karar ver�lmek üzere EYK’ya gönder�l�r.

(3) Yüksek l�sans tez jür�s�, tez danışmanı ve �lg�l� enst�tü anab�l�m/anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve EYK
onayıyla 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.

(4) Jür� üyeler�, tez jür�s�n�n onaylandığı �lg�l� EYK toplantısı tar�h�nden �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.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jür�, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
ver�r. Bu karar, enst�tü anab�l�m/anasanat 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�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.
(7) Tez� hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�, en geç üç ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yapılmış hal�yle

�lg�l� tez� aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez� kabul ed�lmeyen
öğrenc�n�n Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.



(8) Tez� redded�len öğrenc�n�n taleb� ve aynı programın tezs�z yüksek l�sans programı olması hal�nde, tezs�z
yüksek l�sans programının ders kred� yükü, proje yazımı ve benzer� gerekler�n� yer�ne get�rm�ş olması kaydıyla
kend�s�ne tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Tezl� yüksek l�sans d�ploması
MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından mezun�yet �ç�n bel�rlenen d�ğer koşulları da

yer�ne get�ren öğrenc�, tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� enst�tüye, aşağıdak� belgeler� tesl�m
etmek zorundadır:

a) Yüksek l�sans tez�n�n/eser metn�n�n c�ltlenm�ş �k� kopyası,
b) Tez�n bütünü (pdf formatında) �le Türkçe ve İng�l�zce özet�n� (Word formatında) �çeren 1 adet CD,
c) İlg�l� b�lg� ve onayları �çeren enst�tüye a�t “Tez Ver� G�r�ş Formu”.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgelerle b�rl�kte tez�, şek�l yönünden de uygun bulunan öğrenc�ye enst�tü

tarafından tezl� yüksek l�sans d�ploması ver�l�r. EYK, talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu
koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc�, koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından
yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde de Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Tezl� yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat 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.

(4) 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 �lg�l� enst�tü tarafından YÖK Başkanlığına gönder�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezs�z Yüksek L�sans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (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. 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) Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre tezs�z yüksek l�sans programının sonunda yeterl�k sınavı
uygulanab�l�r.

(5) Tezs�z yüksek l�sans programı �k�nc� l�sansüstü öğret�mde de yürütüleb�l�r.
Süre
MADDE 47 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, b�l�msel/sanatsal hazırlıkta geçen süre

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

Danışman atanması
MADDE 48 – (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 enst�tüde görevl�, Ün�vers�ten�n kadrolu
öğret�m üyeler�nden veya doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p öğret�m görevl�ler�nden b�r�n� en geç b�r�nc�
yarıyılın sonuna kadar bel�rler.

Tezs�z yüksek l�sans d�ploması
MADDE 49 – (1) Kred�l� dersler�n� ve dönem projes�n� başarıyla tamamlayan yüksek l�sans öğrenc�s�ne tezs�z

yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.
(2) Tezs�z yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu enst�tü anab�l�m/anasanat dalındak�

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenler, tezl� yüksek l�sans programı �ç�n bel�rlenm�ş olan asgar�

şartları yer�ne get�rmek kaydıyla, varsa aynı programın 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 sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve

der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� adımları bel�rleme yeteneğ�
kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n;

a) B�l�me yen�l�k get�rme,
b) Yen� b�r b�l�msel teor� veya yöntem gel�şt�rme,
c) B�l�nen b�r teor� veya yöntem� yen� b�r alana uygulama,
n�tel�kler�nden b�r�n� yer�ne get�rmes� gerek�r.



(2) Doktora programı, tezl� yüksek l�sans dereces� olan öğrenc�ler �ç�n toplam 21 kred�den ve b�r eğ�t�m
öğret�m dönem� 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. 15 kred�l�k ders�n program dersler�nden alınmış olması gerek�r.
Programda yeterl� sayıda ders olmadığı takd�rde EYK kararıyla bağlı bulunulan anab�l�m dalından ders alınab�l�r.
L�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n en az 42 kred�l�k 14 ders, sem�ner, yeterl�k sınavı, tez öner�s� ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kred�s�nden oluşur.

(3) Yüksek l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş olan öğrenc�ler en fazla �k� ders�, l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş
olan öğrenc�ler en fazla dört ders�, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve EYK onayıyla d�ğer
yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden seçeb�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 programları, yurt �ç� ve dışı bütünleş�k doktora programları şekl�nde de düzenleneb�l�r. Bu

programlar, Yükseköğret�m Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m
Programlarına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre yürütülür.

Süre
MADDE 51 – (1) Doktora programı, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç tezl� yüksek l�sans dereces�yle 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� yarıyıldır. Daha kısa sürede
mezun olab�lecek b�r öğrenc� �ç�n bu süre, en az altı yarıyıl olmak zorundadır. L�sans dereces�yle kabul ed�len
öğrenc�ler �ç�n bel�rt�len süreler on yarıyıl olup, azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldan, kısa sürede mezun�yet
şartlarına sah�p olanlar �ç�n �se sek�z yarıyıldan oluşur.

(2) Doktora programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres�; tezl� yüksek l�sans
dereces�yle kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces�yle kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde kred�l�
dersler�n� başarıyla tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�teyle �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� yarıyıl (l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş olan öğrenc� �ç�n on dört yarıyıl)
sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) L�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş olan öğrenc�lerden, kred�l� dersler�n� ve/veya tez çalışmasını azam� süre
�ç�nde tamamlayamayanlar �le 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 ve aynı programın tezs�z yüksek l�sans programı bulunması
hal�nde, talepler� doğrultusunda tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Tez danışmanı atanması
MADDE 52 – (1) Enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı, her öğrenc� �ç�n tez danışmanı ve danışmanın bel�rleyeceğ�

tez konusunu �lg�l� enst�tüye öner�r. Tez danışmanı ve tez öner�s� EYK kararıyla kes�nleş�r. Tez danışmanı, öğrenc�n�n
programı �ç�nde b�r�nc� yarıyılın başından �t�baren atanab�l�r. Ancak tez danışmanının, en geç �k�nc� yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı; enst�tüde görevl�, Ün�vers�ten�n doktora dereces�ne sah�p kadrolu öğret�m üyeler� arasından
seç�l�r. Doktora programlarında öğret�m üyeler�n�n tez yöneteb�lmes� �ç�n başarıyla tamamlanmış 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 en az doktora dereces�ne sah�p k�ş�ler arasından da seç�leb�l�r.

Yeterl�k sınavı
MADDE 53 – (1) Yeterl�k sınavı, dersler�n� ve sem�ner�n� başarıyla tamamlayan öğrenc�n�n alanındak� temel

konular ve kavramlar �le doktora çalışmasına da�r b�l�msel araştırma der�nl�ğ�n� ölçmeye yönel�kt�r.
(2) Öğrenc�n�n ders aşamasından başarılı sayılab�lmes� ve yeterl�k sınavına g�reb�lmes� �ç�n sem�ner ders� dâh�l

yükümlü olduğu toplam kred�de tüm dersler� başarıyla tamamlamış olması gerek�r.
(3) Yeterl�k sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda �k� kez yapılır. Yüksek l�sans

dereces�yle kabul ed�len öğrenc� en geç beş�nc� yarıyılın, l�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş olan öğrenc� en geç yed�nc�
yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır.

(4) Yeterl�k sınavları, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı tarafından öner�len ve EYK tarafından üç yıl
süreyle atanan beş as�l, b�r yedek üyeden oluşan doktora yeterl�k kom�tes� (DYK) tarafından düzenlen�r ve yürütülür.
Kom�te, farklı alanlardak� sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla yeterl�k sınav jür�ler� kurar.

(5) Yeterl�k sınav jür�ler�, en az �k�s� Ün�vers�te dışından olmak üzere beş öğret�m üyes�nden oluşur.
(6) Doktora yeterl�k sınavı, yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Doktora yeterl�k jür�s� 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 �lg�l�
enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(7) Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc�, b�r sonrak� yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız
olan öğrenc�n�n doktora programıyla �l�ş�ğ� kes�l�r.

(8) DYK, yeterl�k sınavında başarısız olan b�r öğrenc�n�n, ders yükünü tamamlamış olsa b�le, toplam AKTS
m�ktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, fazladan ders almasını �steyeb�l�r. Öğrenc�, �lg�l� enst�tü kararıyla bel�rlenecek
dersler� başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrenc�n�n doktora programıyla �l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) L�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş ve en az 7 ders�n� başarıyla tamamlamış b�r öğrenc�, yüksek l�sans
programına geçeb�l�r. Öğrenc�n�n, geçmek �sted�ğ� yüksek l�sans programının gerekl� gördüğü şartları sağlamış olması
gerek�r. Öğrenc�n�n devam ett�ğ� derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda �se aldığı not ve



kred�ler�n ne şek�lde kabul ed�leceğ�ne da�r hususlar �lg�l� anab�l�m dalı görüşü doğrultusunda EYK tarafından
bel�rlen�r.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 54 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının

öner�s� ve EYK onayıyla, b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� (TİK) oluşturulur.
(2) TİK, üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede, tez danışmanından başka �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı �ç�nden

ve dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� tez danışmanının olması durumunda �k�nc� tez danışmanının TİK toplantılarına
katılması �steğe bağlıdır.

(3) TİK teşk�l�nden sonrak� dönemlerde, �lg�l� enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve EYK onayıyla
üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Tez öner�s� savunması
MADDE 55 – (1) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde, yapacağı

araştırmanın amacını, yaklaşım ve yöntem�yle çalışma planını kapsayan tez öner�s�n�, TİK huzurunda sözlü olarak
savunur. Öğrenc�, tez öner�s�ne �l�şk�n yazılı b�r raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce, TİK üyeler�ne
�letmekle yükümlüdür.

(2) Savunmayı değerlend�ren TİK, öğrenc�n�n sunduğu tez çalışması öner�s�n�n kabul, ret veya düzelt�lmes�ne
�l�şk�n kararı, salt çoğunlukla alır. Düzeltme �ç�n ver�lecek süre b�r aydır. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt
çoğunlukla ver�len karar, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığınca, tez çalışması öner�s�n� �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l�
enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(3) Tez öner�s� redded�len öğrenc� yen� b�r danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sah�pt�r. Böyle b�r
durumda yen� b�r TİK 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�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n TİK, Ocak–Haz�ran ve Temmuz–Aralık ayları arasında b�rer kere
olmak üzere yılda �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 yapılan çalışmaların özet� ve b�r yıl sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n
tez çalışması, kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. TİK tarafından üst üste �k� veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK toplantılarına katılmayan öğrenc�n�n Ün�vers�teyle �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 56 – (1) Doktora programındak� b�r öğrenc�, elde ett�ğ� sonuçları, tez yazım kılavuzuna uygun

b�ç�mde yazar ve tez�n�, jür� önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tez�n�n savunulmasından önce ve düzeltme ver�len tezlerde �se öğrenc�, tez�n� gerekl�

düzeltmelerle b�rl�kte tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüşü �le
b�rl�kte tez� enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü, söz konusu teze �l�şk�n kütüphane �nt�hal tesp�t programı raporunu alarak
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 sonuçlanab�lmes� �ç�n tez öner�s� kabul ed�ld�kten sonra en az üç tez �zleme kom�tes�
raporu sunulması gerek�r.

(4) Doktora tez sınavı jür�s�, �lg�l� enst�tü anab�l�m 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� başka b�r yükseköğret�m
kurumunun öğret�m üyes� olmak üzere, danışman dâh�l, toplam beş üyeden oluşur. Tez �zleme kom�tes�nde, kurum
dışından b�r üyen�n yer alması durumunda, tez sınavı jür�s� oluşturulurken başka b�r yükseköğret�m kurumundan en az
b�r öğret�m üyes� bulunması yeterl�d�r. İk�nc� tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r.

(5) Jür� üyeler�, tez jür�s�n�n EYK tarafından onaylandığı tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde toplanarak
öğrenc�y� tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının öğrenc� tarafından sözlü olarak sunulması
ve jür� üyeler�nce yönlend�r�len soru cevap kısmından oluşur. Savunma sınavı; öğret�m elemanları, l�sansüstü
öğrenc�ler ve alanın uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olup soru sorma hakkı sadece jür� üyeler�ne
a�tt�r.

(6) Tez savunma 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, savunma sınavını
�zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez� kabul ed�len öğrenc� başarılı olarak değerlend�r�l�r. Tez�
başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tüyle �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�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(7) Haklı ve geçerl� mazeretler� neden�yle jür�ye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçeler�n� tez�
tesl�m aldıkları tar�hten �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde yazılı olarak enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�rler.

(8) Doktora tez�nde, adayın 50 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında tanımlanan;
a) Araştırma yaptığı konuda b�l�me yen�l�k get�rmes�,
b) Yen� b�r b�l�msel tez veya yöntem gel�şt�rmes�,
c) B�l�nen b�r tez veya yöntem� yen� b�r alana uygulaması,
koşullarından en az b�r�n� yer�ne get�rm�ş olup olmadığının sınanması esastır.
(9) Müz�k ve Güzel Sanatlar Enst�tüsüne bağlı programlarda doktora tez�n� tamamlayan öğrenc�, tez�yle

b�rl�kte, bu tezden üret�p yayımlamış olduğu Türkçe b�r makaley� de tesl�m etmek zorundadır.



Doktora d�ploması
MADDE 57 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senatoca bel�rlenen d�ğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora öğrenc�s�, tez sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde enst�tüye, aşağıdak� belgeler� tesl�m etmekle
yükümlüdür:

a) Doktora tez�n�n c�ltlenm�ş �k� kopyası,
b) Tez�n bütünü (pdf formatında) �le Türkçe ve İng�l�zce özetler�n� (Word formatında) �çeren 1 CD,
c) Enst�tüye a�t “Tez Ver� G�r�ş Formu”.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgelerle b�rl�kte tez� şek�l yönünden de uygun bulunan öğrenc�ye enst�tü

tarafından doktora d�ploması ver�l�r. Başvuru üzer�ne EYK, tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları
yer�ne get�rmeyen öğrenc�, koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından
yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması hal�nde de Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

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

(4) İlg�l� enst�tü tarafından tesl�m tar�h�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 Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığına gönder�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterl�k Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterl�k çalışması; özgün b�r sanat eser�n�n ortaya konulmasını, müz�k ve sahne

sanatlarında �se üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan b�r yükseköğret�m programıdır. Hang� dallarda sanatta
yeterl�k programı açılab�leceğ� Ün�vers�telerarası Kurulun öner�s� üzer�ne YÖK tarafından bel�rlen�r.

(2) Sanatta yeterl�k programı (SYP); ders, yeterl�k sınavı, sanatta yeterl�k tez/eser çalışması öner�s�, sanatta
yeterl�k tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterl�k programı, yüksek l�sans dereces� olan öğrenc�ler �ç�n toplam 21 kred�den ve b�r eğ�t�m
öğret�m yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, sem�ner ve uygulamalar �le tez veya serg�, proje,
res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kred�s�nden oluşur. 15 kred�l�k ders, program
dersler�nden alınmış olmalıdır. Programda yeterl� sayıda ders olmadığı takd�rde EYK kararıyla bağlı bulunulan
anasanat dalından ders alınab�l�r. L�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n en az 42 kred�l�k 14 ders, sem�ner ve
uygulamalar �le tez veya serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kred�s�nden
oluşur.

(4) SYP öğrenc�ler�, d�ğer yükseköğret�m kurumlarında ver�lmekte olan derslerden; yüksek l�sans dereces�yle
kabul ed�lenler �ç�n en fazla �k�, l�sans dereces�yle kabul ed�lenler �ç�n �se en fazla dört ders�, �lg�l� enst�tü anasanat dalı
başkanlığının öner�s� ve EYK onayıyla alab�l�rler.

(5) Sanatta yeterl�k öğrenc�s�n�n alacağı l�sans dersler�, sanatta yeterl�k ders yükü ve kred�s�ne dâh�l değ�ld�r.
(6) SYP, yurt �ç� ve dışı bütünleş�k programlar şekl�nde de düzenleneb�l�r. Bu programlar, Yükseköğret�m

Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğret�m Kurumlarıyla Ortak Eğ�t�m Öğret�m Programlarına Da�r Yönetmel�k
hükümler�ne göre yürütülür.

Süre
MADDE 59 – (1) SYP tamamlama süres�, sanatsal hazırlıkta geçen süre har�ç yüksek l�sans dereces�yle 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�yle kabul
ed�lenler �ç�n on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olab�lecek b�r
öğrenc� �ç�n bu süre en az altı yarıyıl, yüksek l�sans dereces� olmayan b�r öğrenc� �ç�n �se sek�z yarıyıldır.

(2) SYP �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek l�sans dereces�yle kabul
ed�lenler �ç�n dört yarıyıl; l�sans dereces�yle kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde kred�l� dersler�n�
başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmel�ktek� en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenc�n�n
Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Kred�l� dersler, sem�ner ve uygulamaları başarıyla b�t�rmes�ne rağmen 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 Ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) L�sans dereces�yle SYP’ye başvurup gerekl� kred� yükü, proje ve benzer� şartları yer�ne get�rm�ş olmasına
rağmen sanatta yeterl�k tez/eser çalışmasında başarılı olamayan öğrenc�ler�n talep etmeler� ve aynı programın tezs�z
yüksek l�sansı bulunması durumunda kend�ler�ne tezs�z yüksek l�sans d�ploması ver�l�r.

Tez/eser danışmanı atanması
MADDE 60 – (1) Enst�tü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenc� �ç�n ders ve uygulama seç�m�yle tez, serg� veya

proje yürütülmes�nde danışmanlık yapacak b�r öğret�m üyes�n� enst�tüye öner�r. Tez/eser danışmanı öner�ler� EYK
kararıyla kes�nleşt�r�l�r. Tez/eser danışmanı, öğrenc�n�n programı �ç�nde b�r�nc� yarıyılın başından �t�baren atanab�l�r.
Ancak tez/eser danışmanının, en geç �k�nc� yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez/eser çalışmasının
n�tel�ğ�n�n b�rden fazla tez/eser danışmanı gerekt�rd�ğ� durumlarda �k�nc� tez/eser danışmanı atanab�l�r. Danışmanın
sanatta yeterl�k programlarında tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalar yöneteb�lmes� �ç�n, başarıyla
tamamlanmış en az b�r yüksek l�sans tez� yönetm�ş olması gerek�r.

(2) Tez/eser danışmanı, enst�tüde görevl�, Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m üyeler� arasından seç�l�r. İk�nc�
tez/eser danışmanı Ün�vers�te kadrosu dışından, doktora/sanatta yeterl�k dereces�ne sah�p k�ş�ler arasından da
seç�leb�l�r. Tez/eser danışmanının görev ve sorumlulukları yönergeyle düzenlen�r.



Yeterl�k sınavı
MADDE 61 – (1) Yeterl�k sınavı, dersler�n� ve sem�ner�n� tamamlayan öğrenc�n�n tez/eser çalışmasıyla �lg�l�

konularda kapsamlı b�lg� ve becer� �le sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.
(2) Öğrenc�n�n ders aşamasından başarılı sayılab�lmes� ve yeterl�k sınavına g�reb�lmes� �ç�n sem�ner ders�

dâh�l, yükümlü olduğu toplam kred� m�ktarındak� tüm dersler� başarıyla tamamlamış olması gerek�r.
(3) Yeterl�k sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda �k� kez yapılır. Yüksek l�sans dereces�yle kabul

ed�len öğrenc�ler en geç beş�nc� yarıyılın, l�sans dereces�yle kabul ed�lenler �se en geç yed�nc� yarıyılın sonuna kadar
yeterl�k sınavlarına g�rmek zorundadır.

(4) Yeterl�k sınavları, �lg�l� enst�tü anasanat dalı başkanlığı tarafından öner�len ve EYK tarafından üç yıl
süreyle atanan beş as�l, b�r yedek üyeden oluşan sanatta yeterl�k kom�tes� (SYK) tarafından düzenlen�r ve yürütülür.
SYK, farklı alanlardak� sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla yeterl�k sınav jür�ler� kurar.

(5) Yeterl�k sınav jür�ler� beş öğret�m üyes�nden oluşur.
(6) Yeterl�k sınavı, yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan

öğrenc� sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Sınavların ağırlıkları �le notlarının hesaplanmasında, EK öner�s�
doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sanatta yeterl�k jür�s�, öğrenc�n�n
yazılı/sözlü ve uygulamalı sınavlardak� başarı durumunu değerlend�rerek başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, enst�tü anasanat dalı başkanlığınca, yeterl�k sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l�
enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(7) Yeterl�k sınavında başarısız olan öğrenc�, b�r sonrak� yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız
olan öğrenc�n�n SYP �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(8) SYK, yeterl�k sınavında başarısız olan b�r öğrenc�n�n, ders yükünü tamamlamış olsa b�le, toplam kred�
m�ktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders almasını �steyeb�l�r. Öğrenc�, �lg�l� enst�tü kararıyla bel�rlenecek
dersler� başarmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrenc�n�n SYP �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) L�sans dereces�yle kabul ed�lm�ş ve en az 7 ders�n� başarıyla tamamlamış b�r öğrenc� yüksek l�sans
programına geçeb�l�r. Öğrenc�n�n geçmek �sted�ğ� yüksek l�sans programına a�t gerekl� şartları sağlamış olması
gerek�r. Öğrenc�n�n devam etm�ş olduğu derslerden muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda �se aldığı notlar
ve kred�ler�n ne şek�lde kabul ed�leceğ� hususu �lg�l� anasanat dalı görüşü doğrultusunda EYK tarafından bel�rlen�r.

Sanatta yeterl�k tez/eser çalışması �zleme kom�tes�
MADDE 62 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n �lg�l� enst�tü anasanat dalı başkanlığının

öner�s� ve EYK onayıyla, b�r ay �ç�nde sanatta yeterl�k tez/eser çalışması �zleme kom�tes� (SYTİK) oluşturulur.
(2) SYTİK, üç öğret�m üyes�nden oluşur. Kom�tede, danışmandan başka �lg�l� enst�tü anasanat dalı �ç�nden ve

dışından b�rer üye yer alır. İk�nc� danışmanın olması durumunda kom�te toplantılarına katılım bu danışmanın �steğ�ne
bağlıdır.

(3) SYTİK’nın kurulmasından sonrak� dönemlerde, �lg�l� enst�tü anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve EYK
onayıyla üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Sanatta yeterl�k tez/eser çalışması öner�s� savunması
MADDE 63 – (1) Yeterl�k sınavını başarıyla tamamlayan öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde yapacağı çalışmanın

amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterl�k tez/eser çalışması öner�s�n� SYTİK önünde sözlü
olarak savunur. Öğrenc�, sanatta yeterl�k tez/eser çalışması öner�s�yle �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az
on beş gün önce kom�te üyeler�ne �let�r.

(2) Savunmayı değerlend�ren SYTİK, öğrenc�n�n sunduğu tez/eser çalışması öner�s�n�n kabul, düzeltme veya
redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Düzeltme �ç�n b�r ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt
çoğunlukla ver�len karar, enst�tü anasanat dalı başkanlığınca tez çalışması öner�s�n� �zleyen üç gün �ç�nde enst�tüye
tutanakla b�ld�r�l�r.

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

(4) Tez/eser öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n SYTİK, Ocak–Haz�ran ve Temmuz–Aralık ayları arasında b�rer
kere olmak üzere yılda �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 yapılan çalışmaların özet� ve b�r yıl sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r. Öğrenc�n�n
tez/eser çalışması, kom�te tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlend�r�l�r. Kom�te tarafından üst üste �k� veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ve/veya tez/eser �zleme kom�tes�ne katılmayan öğrenc�n�n Ün�vers�teyle �l�ş�ğ�
kes�l�r.

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

Sanatta yeterl�k tez�n�n/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 64 – (1) Tez hazırlayan öğrenc� elde ett�ğ� sonuçları, serg� veya proje hazırlayan öğrenc� �se

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metn�n�, tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazar ve ayrıca tez, serg� veya
projes�n� jür� önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc�, sanatta yeterl�k tez/eser savunmasından önce düzeltme ver�len
tez/eserlerde �se gerekl� düzeltmeler yapılmış olarak tez/eser�n �stenen sayıda nüshasını, danışmanının tez/eser�n yazım
kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak bel�rtt�ğ� görüşünü ve tez/esere �l�şk�n �nt�hal yazılım programı
raporunu, anasanat dalı başkanlığı onayıyla b�rl�kte enst�tüye tesl�m eder. Danışman tarafından gerçek b�r �nt�hal�n
tesp�t ed�lmes� durumunda, gerekçes�yle b�rl�kte karar ver�lmek üzere tez/eser EYK’ya gönder�l�r.



(3) Öğrenc�n�n tez/eser�n�n sonuçlanab�lmes� �ç�n tez/eser çalışması öner�s� kabul ed�ld�kten sonra en az üç
tez/eser �zleme kom�tes� raporu sunması gerek�r.

(4) Sanatta yeterl�k tez/eser sınavı jür�s�, �lg�l� enst�tü anasanat dalı başkanlığının öner�s� ve EYK onayıyla
atanır. Jür�; üçü öğrenc�n�n tez/eser �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve en az �k�s� başka b�r yükseköğret�m
kurumunun öğret�m üyes� olmak üzere, danışman dâh�l, toplam beş üyeden oluşur. Tez/eser �zleme kom�tes�nde,
kurum dışından b�r üyen�n yer alması durumunda, tez/eser sınavı jür�s� oluşturulurken başka b�r yükseköğret�m
kurumundan en az b�r öğret�m üyes� bulunması yeterl�d�r. İk�nc� tez/eser danışmanı, oy hakkı olmaksızın jür�de yer
alab�l�r.

(5) Jür� üyeler�, söz konusu tez/eser�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
toplanarak öğrenc�y� tez/eser savunma sınavına alır. Tez/eser savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu
�zleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğret�m elemanları, l�sansüstü öğrenc�ler ve alanın
uzmanlarından oluşan d�nley�c�ler�n katılımına açık olup, yalnız jür� üyeler� soru sorab�l�r.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jür�, d�nley�c�lere kapalı olarak tez veya serg�, proje, res�tal, konser,
tems�l hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver�r. Bu karar, �lg�l� enst�tü anasanat dalı
başkanlığınca sınavı �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r. Tez/eser� kabul ed�len öğrenc� başarılı
olarak değerlend�r�l�r. Tez/eser� başarısız bulunarak redded�len öğrenc�n�n enst�tüyle �l�ş�ğ� kes�l�r. Sanatta yeterl�k
tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı ver�len öğrenc�, en geç altı ay �ç�nde gerekl� düzeltmeler� yaparak
tez/eser�n� aynı jür� önünde yen�den savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenc�n�n Ün�vers�teyle �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(7) Haklı ve geçerl� mazeretler� neden�yle jür�ye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçeler�n�,
tez/eser� tesl�m aldıkları tar�hten �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde yazılı olarak enst�tü müdürlüğüne b�ld�r�rler.

Sanatta yeterl�k d�ploması
MADDE 65 – (1) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve Senatoca bel�rlenen d�ğer koşulları da sağlamak

kaydıyla sanatta yeterl�k öğrenc�s�, tez/eser sınavına g�r�ş tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde enst�tüye, aşağıdak�
belgeler� tesl�m etmekle yükümlüdür:

a) Sanatta yeterl�k tez�n�n/eser metn�n�n c�ltlenm�ş �k� kopyası,
b) Tez/eser metn�n�n bütünü (pdf formatında) �le Türkçe ve İng�l�zce özetler�n� (Word formatında) �çeren 1 CD

�le –varsa– görsel ve �ş�tsel dokümanları,
c) Enst�tüye a�t “Tez Ver� G�r�ş Formu”.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgelerle b�rl�kte tez/eser metn� şek�l yönünden de uygun bulunan öğrenc�,

enst�tü tarafından ver�len ve sanat dalının özell�ğ�ne göre alanı bel�rleyen sanatta yeterl�k d�ploması almaya hak
kazanır. EYK, başvuru üzer�ne, tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc�,
koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam� süres�n�n
dolması hal�nde de �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Sanatta yeterl�k d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n başarmış olduğu enst�tü anasanat dalındak� programın
onaylanmış adı bulunur. Mezun�yet tar�h�, tez�n/eser metn�n�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının
tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.

(4) İlg�l� enst�tü tarafından tesl�m tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde sanatta yeterl�k tez/eser�n�n b�r kopyası
elektron�k ortamda YÖK Başkanlığına gönder�l�r.

Ödüllend�rme
MADDE 66 – (1) Öğrenc�ler�n ödüllend�r�lmes�ne �l�şk�n esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmel�k 2018-2019 eğ�t�m öğret�m dönem� başından �t�baren geçerl� olmak üzere

yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


