
 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMLARI                                       TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 

Doktora programlarına ait başvuru tarihleri ve koşullarını nereden 

öğrenebilirim? 

Lisansüstü programlarına öğrenci kontenjanları ve hangi lisans 

mezunlarının hangi programa alınacağı, başvuru şartları, adaylardan 

istenilen belgeler ve müracaat tarihleri her yıl Akademik Takvim 

doğrultusunda Enstitünün belirlediği tarihlerde üniversitemiz 

(www.adiyaman.edu.tr)  web sayfasından duyurulmaktadır 

Tezli Yüksek lisans programlarına ait başvuru tarihleri ve 

koşullarını nereden öğrenebilirim? 

Lisansüstü programlarına öğrenci kontenjanları ve  hangi  

lisans mezunlarının hangi programa alınacağı, başvuru şartları, 

adaylardan istenilen belgeler ve müracaat tarihleri her yıl 

Akademik Takvim doğrultusunda Enstitünün belirlediği 

tarihlerde üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr)  web 

sayfasından duyurulmaktadır.  

Doktora programlarına girmek için aynı alandan mı mezun 

olmalıyım? 

Doktora Programlarına başvuru koşulları ve mezuniyet durumu ilgili 

Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Anabilim 

Dalları farklı alanlardan(alan dışından) mezun öğrencileri kabul 

etmekte ancak Bilimsel Hazırlık programı uygulamaktadır. 

 

Tezli Yüksek lisans programlarına girmek için aynı bölümden 

veya aynı alandan mı mezun olmalıyım? 

Yüksek Lisans Programlarına başvuru koşulları ve mezuniyet 

durumu ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından 

belirlenmektedir. Anabilim Dalları farklı alanlardan(alan 

dışından) mezun öğrencileri kabul etmekte ancak Bilimsel 

Hazırlık programı uygulamaktadır. 

 

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? 

*Başvuru Formu (kayıt esnasında enstitümüzden ve enstitümüzün 

web sayfasından temin edebilirisiniz) 

*Yüksek Lisans diplomasının noterden veya resmi kurumdan onaylı 

fotokopisi, 

*Yüksek Lisans mezuniyet genel not ortalamasını gösteren not 

dökümü veya transkript.   

*ALES’ ten ilgili puan türünden en az 55 puan alındığına dair 

belgenin noterden veya resmi kurumdan onaylı fotokopisi, 

*YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul 

edilen yabancı dil sınavından en az 55 almış olmak. 

*Nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, başvuru sırasında 

mutlaka adayın yanında olmalıdır), 

*Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet 

 Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? 

*Başvuru Formu (kayıt esnasında enstitümüzden ve 

enstitümüzün web sayfasından temin edebilirisiniz) 

*Lisans diplomasının noterden veya resmi kurumdan onaylı 

fotokopisi, 

*Lisans mezuniyet genel not ortalamasını gösteren not dökümü 

veya transkript.   

*ALES’ ten ilgili puan türünden en az 55 puan alındığına dair 

belgenin noterden veya resmi kurumdan onaylı fotokopisi, 

*YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği 

kabul edilen yabancı dil sınavına ait sonuç belgesi. 

*Nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, başvuru 

sırasında mutlaka adayın yanında olmalıdır), 

*Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet 
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plastik mavi dosya, 

*Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak askerlik 

durum belgesi (askerlik görevini tamamlayan adaylar için de terhis  

 Belgesinin fotokopisi), 

plastik mavi dosya, 

*Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak askerlik 

durum belgesi (askerlik görevini tamamlayan adaylar için de 

terhis belgesinin fotokopisi), 

Sonuçlar nerede duyuruluyor? 

Sonuçlar(www.adiyaman.edu.tr)  WEB sayfamızda ilan edilmektedir 

 

Sonuçlar nerede duyuruluyor? 

Sonuçlar(www.adiyaman.edu.tr)  WEB sayfamızda ilan 

edilmektedir. 

 

Doktora programının başvurusu için ALES puanı kaç olmalı? 

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir Yüksek 

lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları 

programın puan türünde en az 55 standart puan veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir 

sınavdan eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle 

doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not 

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama 

sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olması ve ALES’ten 

başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları 

gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde 

uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık 

mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı 

aranmaz. 

Yüksek lisans başvurusu için ALES puanı kaç olmalı? 

Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için 

adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten 

başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan 

veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen 

uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almış olmaları 

gerekir 

ALES puanının geçerlilik süresi kaç yıldır? 

Sınava girildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. 

ALES puanının geçerlilik süresi kaç yıldır? 

Sınava girildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. 

Doktora programının başvurusu için hangi Yabancı Dil puanı gerekli 

midir? 

YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınavlarından birinden 55 puan almış olmak. 

Yüksek lisans başvurusu için hangi Yabancı Dil puanı gerekli 

midir? 

YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak gerekir. 

Doktora Programına başvuran adayların değerlendirilmesi nasıldır? 

Doktora programına başvuran adayların değerlendirilmesinde ALES 

puanının %50’si, Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, 

yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si esas alınarak 

genel başarı notu hesaplanır. Ön değerlendirmede adayın yabancı dil, 

ALES, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak başvuru 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların 

değerlendirilmesi nasıldır? 

Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların 

değerlendirilmesinde ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet 

not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim 

sınavının %20’si esas alınarak genel başarı notu hesaplanır. Ön 
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kontenjanının üç katı kadar aday bilim sınavına alınır. Adayların 

anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından birine veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş 

olması gerekir. Ön değerlendirme ve yapılan bilim sınavı sonucunda 

genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. 

değerlendirmede adayın yabancı dil, ALES, lisans mezuniyet 

not ortalaması dikkate alınarak başvuru kontenjanının üç katı 

kadar aday bilim sınavına alınır. Adayların anadilleri dışında 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından birine veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş 

olması gerekir. Ön değerlendirme ve yapılan bilim sınavı 

sonucunda genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı 

kabul edilir. 

Kesin kaydımı nerede ve ne zaman yaptırmalıyım? 

Üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr)  web sayfasında kesin kayıt 

tarihleri ve yeri ilan edilmektedir.  

Kesin kaydımı nerede ve ne zaman yaptırmalıyım? 

Üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr)  web sayfasında kesin 

kayıt tarihleri ve yeri ilan edilmektedir.  

Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi? 

Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği 

kişi tarafından yapılır. 

Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi? 

Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet 

verdiği kişi tarafından yapılır. 

Her Yarıyıl kayıt yenilemek zorunda mıyım? 

Öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt 

yenilemeyen süreler azami öğrenim süresinden sayılır. 

Her Yarıyıl kayıt yenilemek zorunda mıyım? 

Öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır. 

Kayıt yenilemeyen süreler azami öğrenim süresinden sayılır. 

Öğrenci kimlik kartımı ne zaman alabilirim? 

Kesin kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde hazırlanır. 

Öğrenci kimlik kartımı ne zaman alabilirim? 

Kesin kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde hazırlanır. 

Öğrenci otomasyon sitemi var mı, varsa nasıl dâhil olabilirim? 

Öğrenci otomasyon sitemi var ve enstitüye kesin kayıt yaptırdığınız 

anda kullanıcı adı ve şifre verilmek suretiyle öğrencilik işlemlerinizi 

sistem üzerinden takip edebilirsiniz. 

 Öğrenci otomasyon sitemi var mı, varsa nasıl dahil olabilirim? 

Öğrenci otomasyon sitemi var ve enstitüye kesin kayıt 

yaptırdığınız anda kullanıcı adı ve şifre verilmek suretiyle 

öğrencilik işlemlerinizi sistem üzerinden takip edebilirsiniz. 

Doktora programının süresi ne kadardır? 
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans 

derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin 

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 

on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Herhangi bir mücbir sebep 

olmaksızın iki dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin enstitüyle 

ilişiği kesilir. 

 Tezli Yüksek Lisansta program süresi ne kadardır? 

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen 

süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok 

altı yarıyılda tamamlanır. Herhangi bir mücbir sebep 

olmaksızın iki dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin 

enstitüyle ilişiği kesilir. 
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Normal öğrenim süresinde ders ve tez süresi ne kadardır? 

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla 

tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul 

edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı 

yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla 

tamamlayamayan veya Senatonun belirlediği en az genel not 

ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. 

Normal öğrenim süresinde ders ve tez süresi ne kadardır? 

Tezli Yüksek Lisans programlarında ders aşaması en az 2 en 

fazla 4 yarıyıl, tez aşaması ise 2 yarıyıldır. 

Ders ve kredi durumu nedir? 

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş 

öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir yıllık eğitim-öğretim 

dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, 

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en 

az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş 

öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik 

sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 

AKTS kredisinden oluşur. 

 

Ders ve kredi durumu nedir? 

Tezli Yüksek Lisans programları 21 krediden az olmamak 

şartıyla en az 7 ders, bir seminer ve bir uzmanlık alan dersi 

(ve/veya tez çalışmasından) oluşur. 

Daha önce herhangi bir yüksek lisans programından almış olduğum 

dersleri saydırabilir miyim?  

Muafiyet için derslerin son üç yılda alınmış ve başarılmış olması 

gerekir. Ders kaydı yapan öğrenci dönemin başından itibaren en geç 

4 hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına ders muafiyeti 

veya ders saydırma talebinde bulunabilir. 

Daha önce herhangi bir yüksek lisans programından almış 

olduğum dersleri saydırabilir miyim?  

Muafiyet için derslerin son üç yılda alınmış ve başarılmış 

olması gerekir. Ders kaydı yapan öğrenci dönemin başından 

itibaren en geç 4 hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı 

başkanlığına ders muafiyeti veya ders saydırma talebinde 

bulunabilir.  

Derslere devam zorunluluğu var mıdır? 

Teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile 

derslere devam zorunludur. 

Derslere devam zorunluluğu var mıdır? 

Teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak 

koşulu ile derslere devam zorunludur 

Bir dersten başarılı olabilmek için kaç puan almak gerekir? 

Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl 

sonu sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden yüksek lisans için 

en az 75 olması gerekir.  Arasınavların başarı notuna katkısı % 40, 

yılsonu sınavının başarı notuna katkısı %60’ tır. 

 

 

Bir dersten başarılı olabilmek için kaç puan almak gerekir? 

Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de 

yarıyıl sonu sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden 

yüksek lisans için en az 70 olması gerekir.  Arasınavların başarı 

notuna katkısı % 40, yılsonu sınavının başarı notuna katkısı 

%60’ tır. 



Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım? 

Evet. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde 

tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine 

aynı kredi değerinde başka bir ders alabilir. 

Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım? 

Evet. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi 

içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o 

dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir ders alabilir. 

 Başarısız olduğum dersi ne zaman alabilirim? 

İlgi yarıyılda alınabileceği gibi takip eden yarıyılda da alınabilir. 

 

 Başarısız olduğum dersi ne zaman alabilirim? 

İlgi yarıyılda alınabileceği gibi takip eden yarıyılda da 

alınabilir. 

 

Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim?  

Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan edilmesinden başlayarak beş 

iş günü içerisinde ilgili enstitüye öğrenci veya öğretim elemanının yazılı başvurusu ile yapılır 
 

Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim?  

Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan edilmesinden başlayarak beş 

iş günü içerisinde ilgili enstitüye öğrenci veya öğretim elemanının yazılı başvurusu ile yapılır 
 

 Mazeretimden dolayı kayıt yenileyemezsem ve sınavlara 

giremezsem Ne yapabilirim? 

Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde ders 

kaydını yaptırmayan veya arasınava giremeyen öğrenci, mazeretini 

belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre 

içerisinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu 

tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, kabul tarihinden sonraki 

beş iş günü içinde kayıt yenileyip ders kaydı yaptırabilir veya 

arasınava girebilir. 

 

 Mazeretimden dolayı kayıt yenileyemezsem ve sınavlara 

giremezsem Ne yapabilirim? 

Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde 

ders kaydını yaptırmayan veya arasınava giremeyen öğrenci, 

mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde 

belirtilen süre içerisinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü 

yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, kabul 

tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yenileyip ders kaydı 

yaptırabilir veya arasınava girebilir. 

 

Derslerden ne zamana kadar başarılı olmak zorundayım?  

Dördüncü yarıyılın sonuna kadar bütün derslerden başarılı 

olamayanların (seminer dâhil) ilişiği kesilir. 

 

 Derslerden ne zamana kadar başarılı olmak zorundayım?  

Dördüncü yarıyılın sonuna kadar bütün derslerden başarılı 

olamayanların (seminer dâhil) ilişiği kesilir 

Danışman ne zaman belirlenir? 

Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci 

için üniversitemizin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç 

birinci yarıyılın başında belirler. Tez çalışmasının niteliğinin birden 

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı 

atanabilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar,  

anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. 

 

 

Danışman ne zaman belirlenir? 

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı 

başkanlığı her öğrenci için üniversitemizin kadrosunda bulunan 

bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın başında belirler. Tez 

çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği 

durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanlık görevi 

tez danışmanı atanıncaya kadar,  anabilim dalı başkanı 

tarafından yürütülür. 



Seminer dersini ne zaman almam gerekir? 

Doktora öğrencileri seminer dersini en erken 2. yarıyılda alabilir ve 

en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar seminer dersini başarıyla 

tamamlamak zorundadır 

Seminer dersini ne zaman almam gerekir? 

Yüksek lisans öğrencileri seminer dersini en erken 2. yarıyılda 

alabilir ve en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar seminer 

dersini başarıyla tamamlamak zorundadır.  

Uzmanlık alan dersini (Tez çalışmasını ) ne zaman alabilirim? 

Uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı öğretim üyelerinin enstitü 

yönetim kurulunca tez danışmanı atandığı tarihte başlar ve 

öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Kredili derslerin (en az 

21 kredilik 7 dersi ve semineri) başarı ile tamamlayarak yeterlik 

sınavından ve tez önerisi savunma sınavından başarılı olanlar takip 

eden yarıyıldan itibaren de tez çalışmasına başlar. Lisans derecesiyle 

kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders ile 

semineri başarı ile tamamlayarak yeterlik sınavından ve tez önerisi 

savunma sınavından başarılı olanlar takip eden yarıyıldan itibaren de 

tez çalışmasına başlar. 

 Uzmanlık alan dersini (Tez çalışmasını ) ne zaman alabilirim? 

Uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı öğretim üyelerinin 

enstitü yönetim kurulunca tez danışmanı atandığı tarihte başlar 

ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Kredili derslerin 

(en az 21 kredilik 7 dersi) başarı ile tamamlayıp takip eden 

yarıyıldan itibaren de tez çalışmasına başlarsınız. 

Yeterlik sınavı zorunlumu ve kaç kez girebilirim? 

Öğrenci, seminer ve gerekli kredili dersleri azami süresinde 

başardıktan sonra yeterlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans 

derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans 

derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci dönemin 

sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, 

dönem sonu sınavlarının bitimi ile takip eden dönemin başlangıç 

tarihine kadar yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, 

başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki dönemde tekrar 

sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora 

programı ile ilişiği kesilir. 

 Uzmanlık alan dersi (tez çalışması)almak zorunlu mu? 

Uzmanlık alan dersi (ve/veya tez çalışması) zorunludur 

Tez önerisi savunma sınavından ne zamana kadar başarılı olmak 

zorundayım? 

Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı 

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma 

planını kapsayan (Tez izleme Komitesi önünde)tez önerisi savunma 

sınavına girer. Tez önerisi kabul edilen öğrenci takip eden 

yarıyılından itibaren tez çalışmasına başlar ve tez çalışmasına ilişkin 

Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak 

üzere yılda iki rapor verir ve Bu raporlarda o ana kadar yapılan 

Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?  

Öğrenci mezun olana kadar her yarıyıl kayıt yaptırmak 

zorundadır. 



çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı 

belirtilir. İki dönem üst üste veya aralıklı olarak 3 kez rapor 

vermeyen veya raporlardan başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. 

Uzmanlık alan dersi (tez çalışması)almak zorunlu mu? 

Uzmanlık alan dersi (ve/veya tez çalışması) zorunludur 

Uzmanlık alan dersini (ve/veya tez çalışması)en fazla kaç 

yarıyıl almalıyım? 

Uzmanlık alan derslerini 4 yarıyıl,tez çalışmasını ise en az 2 

yarıyıl almak zorundasınız. 

Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?  

Öğrenci mezun olana kadar her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır 

Dördüncü yarıyılın sonuna kadar Uzmanlık alan dersini 

(ve/veya tez çalışması) bitiremezsem,  sürem var mı, varsa ne 

kadar? 

Azami sürenin sonuna kadar ( 6. yarıyılın sonuna kadar) yani 2 

yarıyıl daha süreniz vardır. 

Uzmanlık alan dersini (ve/veya tez çalışması)en fazla kaç yarıyıl 

almalıyım? 

Uzmanlık alan derslerini 8 yarıyıl, tez çalışmasını ise en az 5 yarıyıl 

almak zorundasınız. 

Tez adında veya konusunda değişiklik yapabilir miyim? 

Tez adını veya konusunda(içeriği dahil) değişiklik 

yapabilirsiniz. 

Sekizinci yarıyılın sonuna kadar Uzmanlık alan dersini (ve/veya tez 

çalışması) bitiremezsem,  sürem var mı, varsa ne kadar? 

Azami sürenin sonuna kadar ( 12. yarıyılın sonuna kadar) yani 4 

yarıyıl daha süreniz vardır. Lisans derecesiyle kabul edilmiş 

öğrenciler ise 10. Yarıyılın sonuna kadar Uzmanlık alan dersini 

(ve/veya tez çalışması) bitiremeyenlerin ise 4 yarıyıl daha süresi 

bulunmaktadır. 

 

Tezimi ne zaman savunabilirim? 

En erken dördüncü yarıyılın sonunda savunabilirsiniz. 

Tez adında veya konusunda değişiklik yapabilir miyim? 

Tez adını veya konusunda(içeriği dahil) değişiklik yapabilirsiniz. 

Tez savunma sınavı kimlerden oluşur? 

Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite 

dışından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. 

Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı 

jüri üyesi olamaz. 

Tezimi ne zaman savunabilirim? 

En erken sekizin yarıyılın sonunda savunabilirsiniz. Lisans derecesi 

ile kabul edilmiş olanlar onuncu yarıyılın sonunda savunabilir. 

Tez savunma sınavı ne şekilde olur? 

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap 

bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü 

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına 

açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından 

sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme 

kararı verir. 



Tez savunma sınavı kimlerden oluşur? 

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri 

ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş 

asıl, iki yedek öğretim elemanından oluşur. 

 Tez düzeltme süresi ne kadardır ve Tezi hakkında “Düzeltme” 

kararı verilen bir öğrenci ne yapmalıdır?  

EYK Kararanına alındığı tarihinden itibaren 3 aydır. Tezi 

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  

Tez savunma sınavı ne şekilde olur? 

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap 

bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü 

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına 

açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez sınavının tamamlanmasından 

sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme 

kararı verir. 

 Tezi hakkında “red” kararı verilmesi halinde ne olur? 

Tezi savunmasında ret kararı verilen veya düzeltme 

sonrasındaki savunmada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 

Tez düzeltme süresi ne kadardır ve Tezi hakkında “Düzeltme” kararı 

verilen bir öğrenci ne yapmalıdır?  

EYK Kararanına alındığı tarihinden itibaren 6 aydır. Tezi hakkında 

düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak 

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.  

 

 Tezim kabul edildikten sonra ne yapmam gerekir? 

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak 

kaydıyla, yüksek lisans tezinin Tez Yazım Kılavuzu’na uygun 

olarak yazılmış en az 3 (dört ) adet ciltlenmiş kopyası ve  bir 

adet CD kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve 

dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde 

Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Enstitü yönetim kurulu talep 

halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Tezi şekil 

yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma ya da geçici 

mezuniyet belgesi verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen 

öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, 

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin 

dolması halinde ilişiği kesilir. 

 

Tezi hakkında “red” kararı verilmesi halinde ne olur? 

Tezi savunmasında ret kararı verilen veya düzeltme sonrasındaki 

savunmada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 

Diplomamı yada geçici mezuniyet belgemi benim adıma başka 

biri alabilir mi? 

Hayır, alamaz, ancak noterden vekâlet verilen kişi alabilir.  

Tezim kabul edildikten sonra ne yapmam gerekir? 

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak 

kaydıyla, yüksek lisans tezinin Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak 

yazılmış en az 3 (dört ) adet ciltlenmiş kopyası ve  bir adet CD 

kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez 

sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim 

Hangi hallerde ve nasıl kayıt dondurulabilir? 

Uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, 

yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca 

ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim 

kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun 



edilmesi gerekir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini 

en fazla bir ay daha uzatabilir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan 

öğrenciye diploma ya da geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu 

koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye 

kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve 

azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

 

 

göreceği durumlarda, en çok iki dönem kayıt dondurma 

kararı verilebilir. 
 

 

Diplomamı ya da geçici mezuniyet belgemi benim adıma başka biri 

alabilir mi? 

Hayır, alamaz, ancak noterden vekâlet verilen kişi alabilir.  

  

Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım? 

Öğrencinin “kayıt sildirme isteği dilekçesi” ile Enstitümüze 

şahsen başvurması gerekir. 

Hangi hallerde ve nasıl kayıt dondurulabilir? 

Uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı 

burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya 

ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve 

geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki 

dönem kayıt dondurma kararı verilebilir. 

 

 Askerlik Tecili nasıl yapılır?  

Kesin kayıtlar sırasında Erkek öğrenciler bağlı bulundukları 

Askerlik Dairesi Başkanlığından askerlik durum belgesini 

öğrenciler teslim etmek zorundalar. Enstitümüzce gerekli 

yazışmalar yapılmak suretiyle öğrencilerinin tecili yapılır. 

Kaydını yenilemeyen öğrencilerin tecili iptal edilir. Azami süre 

aşımında tecil işlemi yapılmaz.  

Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım? 

Öğrencinin “kayıt sildirme isteği dilekçesi” ile Enstitümüze şahsen 

başvurması gerekir. 

 

Askere gitmek istiyorum ne yapmam gerekir?  

Askere gitmek isteyen erkek öğrenciler; (varsa çağrı pusulası 

ile birlikte) askerlik tecil iptali için dilekçe doldurarak 

Enstitüye verir. Öğrenci Askerlik görevinin bitiminde terhis 

belgesinin fotokopisini Enstitüye sunduktan sonra kayıt 

yenilemek suretiyle öğrenimine kaldığı yerden devam edebilir. 

 

Askerlik Tecili nasıl yapılır?  

Kesin kayıtlar sırasında Erkek öğrenciler bağlı bulundukları Askerlik 

Dairesi Başkanlığından askerlik durum belgesini öğrenciler teslim 

etmek zorundalar. Enstitümüzce gerekli yazışmalar yapılmak 

suretiyle öğrencilerinin tecili yapılır. Kaydını yenilemeyen 

öğrencilerin tecili iptal edilir. Azami süre aşımında tecil işlemi 

yapılmaz 

 

Bilimsel hazırlık Programı nedir? 

Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu 

lisansüstü programı farklı alanlarda olanlar ya da lisans veya 

yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim 

kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan 

yüksek lisans veya doktora programı adayları için 

eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki dönem süren 



 tamamlama eğitimidir. 

Askere gitmek istiyorum ne yapmam gerekir?  

Askere gitmek isteyen erkek öğrenciler; (varsa çağrı pusulası ile 

birlikte) askerlik tecil iptali için dilekçe doldurarak Enstitüye verir. 

Öğrenci Askerlik görevinin bitiminde terhis belgesinin fotokopisini 

Enstitüye sunduktan sonra kayıt yenilemek suretiyle öğrenimine 

kaldığı yerden devam edebilir. 

 

Bilimsel hazırlık Programı nedir? 

Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu 

lisansüstü programı farklı alanlarda olanlar ya da lisans veya yüksek 

lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora 

programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki 

dönem süren tamamlama eğitimidir. 
 

 

 

 

. 


