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YENİ LİSANSÜSTÜ 
YÖNETMELİĞİ’NİN 

GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

1

Eğitim ve öğretim dili

• MADDE 5 – (5) Senato tarafından eşdeğerliği 
belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının 
geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü programlar 
haricinde, adayın sınava girdiği tarihten itibaren 
beş yıldır.

2

Lisansüstü eğitim

• MADDE 8 – (5) Tezsiz yüksek lisans 
programları hariç, aynı anda birden fazla 
lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam 
edilemez.

3

Özel öğrenciler

• MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, seminer, dönem 
projesi ve teze kayıt olamaz. Özel öğrencilerin 
kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

• (2) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece 
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı 
geçemez.

• (3) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla 
asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci 
statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk 
Fakültesi için 80 ve üzeri notlarıyla, başarılı oldukları 
derslerden en çok lisansüstü eğitimde verilen derslerin 
% 50’si,EABDB’nin önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu 
kararıyla lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında 
kabul edilebilir.
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Lisansüstü programlara başvuru ve 
kabul

• MADDE 12 – (1) Lisans derecesiyle doktora 
programına başvuranların lisans mezuniyet not 
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir 
puan olması ve adayın ALES’ten başvurduğu 
programın puan türünde 80 puandan az olmamak 
koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

• (2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak 
adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı 
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme 
sınavı ve sözlü sonucu ile lisans not ortalaması da 
değerlendirilir.

5

• (3) Doktora programlarına başvuracak adayların 
programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı 
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve 
sözlü sonucu ile yüksek lisans derecesi ile 
başvuranlar da yüksek lisans not ortalaması da 
değerlendirilir.

• (4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans 
eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip 
sayılır.

6

Özel durumlarda öğrenci kabulü

• MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile 
lisans eğitiminin tamamını yurt dışında 
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
adayların lisansüstü programlara başvuru ve 
kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından 
belirlenir.

7

Lisansüstü programlar arası geçiş ve 
ders saydırma

• MADDE 14 – (3) Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans 
programları arasında birden çok geçiş başvurusunda 
bulunamaz. Ancak tezsiz programdan tezli programa geçiş 
yapan öğrenci EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu 
kararıyla tekrar tezsiz programa geçebilir.

• a)Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans 
programına geçiş, adayın başvurusu,EABDB önerisi ve ilgili 
Enstitü Yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

• b) Tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli 
lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, 
Tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması 
ve halen kayıtlı olduğu genel not ortalamasının en az 3,00/4,00 
olması koşuluyla, adayın başvurusu üzerine, EABDB’nın 
önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.
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Bilimsel hazırlık programı

• MADDE 15 – (3) Bilimsel hazırlık programında 
geçirilecek süre en çok ikiyarıyıldır. Yaz öğretimi 
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri 
dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı 
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu süre bu 
Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya 
doktora programı sürelerine dahil edilmez. 
Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda 
onaltı krediyi geçemez.

9

Dersler ve kredi değerleri

• MADDE 17 – (1) Öğrenci mezun olabilmesi 
için asgari ders yükünün yarısını kayıtlı olduğu 
programdan alması gerekir.

10

Yarıyıl kayıtları

• MADDE 19 – (1) Öğretim ücretini ödemeyen 
öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. 
Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya 
yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer, 
kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik 
belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri 
yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

11

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

• MADDE 20 – (2) Üniversite dışındaki bir 
üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin 
İngilizce bilgisini belgelemesi veya İngilizce yeterlik 
sınavında başarılı olması gerekir. Bu kapsamda 
geldiği üniversitenin İngilizce yeterlik sınav sonucu 
da Üniversite tarafından değerlendirilir.

• (4) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu 
programın gerektirdiği toplam kredinin en az 
yarısını geçiş yaptığı programdan almak 
zorundadır.Dönem projesi, seminer, yeterlik sınavı 
ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz.
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• (5) Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay 
geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları 
ve ders yüküne sayılan derslerin notu 100'lük tabana 
çevrilip, Madde 22 (5)’teki tablo kullanılarak 
öğrencinin not belgesine işlenir.

• (6) Yatay geçiş intibak işlemlerinde Madde 24 (1) ç) 
dikkate alınır. (Lisansüstü programlara intibak 
işlemlerinde koşullu geçer notlar (Yüksek lisans 
programlarında CB ve CC, doktora programlarında 
CB koşullu geçer nottur.) başarısız not olarak 
değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

13

Bütünleme sınavları

• MADDE 27 – (1)Lisansüstü derslerde 
bütünleme sınavı yapılmaz

14

Tezli yüksek lisans programında süre 
ve ders yükü

• MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim 
ve öğretim yarıyılında30 AKTS, bir eğitim ve öğretim 
yılında60 AKTS kredisinden,toplam yirmibir kredi ve 120 
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders 
ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

• (3) Öğrenci, ilgili EABDB’ninönerisi ve ilgili Yönetim 
Kurulu kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, 
Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan dersler 
alabilir.Bu derslerin sayısı ikiyi geçemez.

• (4) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili Yönetim 
Kurulu kararıyla, program ders yüküne sayılmak üzere, 
Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler 
alabilir. 

15

• (5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık 
programında 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.

• (6) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili 
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan 
veya bu süre içerisinde Üniversite’nin öngördüğü başarı 
koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise 
tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına 
girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Yüksek lisans tez danışmanı

• MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB 
her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez 
danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin 
danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci 
yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez 
konusu ilgili Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisi 
matbu form üzerinde, bilgisayar ortamında yazılarak, literatür 
taramasını kapsayacak şekilde belirtilir.

• (2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip 
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen 
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde 
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili Yönetim 
Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan 
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

17

• (3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez 
danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez 
danışmanı EABDB’nin önerisi ve ilgili Yönetim 
Kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak ikinci tez 
danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az 
doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

18

Yüksek lisans tezinin hazırlanması, 
sonuçlandırılmasıve diploma 

• MADDE 32 – (2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce 
ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci 
tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin 
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABDB 
vasıtasıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze 
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve 
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin 
tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez 
ilgili Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

• (4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda 
nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım 
kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü 
ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla ilgili Enstitüye 
gönderir.

19

• (5) Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü 
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan 
dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda 
gerçekleştirilir.

• (8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı 
verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla üç ay 
düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde 
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde 
yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını 
yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul 
edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve Üniversite ile 
ilişiği kesilir.

20
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• (9)Tezi başarısız bulunarak reddedilen 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

• (10) Tezi birinci savunmasında veya düzeltme 
sonrası savunmada reddedilen öğrencinin talepte 
bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans 
programına geçebilir. Tezsiz yüksek lisans 
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve 
benzeri gereklerini yerine getiren öğrenciye 
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

21

Tezsiz yüksek lisans programında 
süre ve ders yükü

• MADDE 33 – (1)Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 
90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile 
dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin 
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl 
sonunda yazılı proje raporu vermek zorundadır. Bu rapor 
öğrencinin proje danışmanı tarafından değerlendirilir. Dönem 
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 
değerlendirilir.

• (2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel 
hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin 
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için 
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en 
çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya 
programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

22

• (3) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders 
seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık 
yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen 
niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en 
geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

• (4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, EABDB’nin 
önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, lisans öğrenimi sırasında 
alınmamış olması koşuluyla en çok üç lisans dersi alabilir. Bu dersler, 
programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

• (6) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu 
kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki 
lisansüstü programlardan dersler alabilir.

• (7) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans 
programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. 23

Doktora programında süre ve ders 
yükü

• MADDE 36 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi 
olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden ve bir eğitim ve 
öğretim yarıyılı 30 AKTS’den az olmamak üzere, en az yedi ders, 
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul 
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik ondört ders, 
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

• (2) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli 
yüksek lisans derecesi ile 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 derecesi 
ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on 
dört yarıyıldır. 

24
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• (3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla 
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile 
kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul 
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 
başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü 
en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

• (4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında 
başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez 
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört 
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği 
kesilir. 

25

• (5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş 
öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez 
çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı 
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje 
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla 
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

• (7) Doktora programındaki öğrenciler, EABDB’nin önerisi ve 
ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması 
koşuluyla iki’yi geçmeyen sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri 
alabilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine 
sayılmaz.

• (8) Doktora programlarında EABDB önerisi ve ilgili Yönetim 
Kurulu onayı ile diğer Üniversitelerden verilmekte olan 
doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş 
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş 
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

26

Tez danışmanı atanması

• MADDE 37 – (1) EABDB’lığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda 
bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte 
belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili Enstitüye önerir. Tez 
danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. 
Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması 
zorunludur.

• (2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim 
üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip 
öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler 
çerçevesinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer 
üniversitelerden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora 
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla 
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez 
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği 
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından 
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

27

Doktora yeterlik sınavı

• MADDE 38 – (3) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını 
doktora programı derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı 
takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir. Ancak Yüksek lisans derecesi ile 
kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş 
olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına 
girmek zorundadır.

• (4) Doktora yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim 
kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından 
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, 
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az 
ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden 
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Yönetim Kurulu 
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim 
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü 
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak 
yapılır.

28
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• (5) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. 
Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile 
notlarının hesaplanmasında YÖK’ün yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav 
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek 
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu 
karar, EABDB’ca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla 
bildirilir.

• (6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu 
bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da 
başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

• (8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü 
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla 
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim 
Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

• (9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini 
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek 
lisans programına geçme şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir.
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• Tez önerisi savunması
• MADDE 40 – (2) Tez izleme komitesini, öğrencinin sunduğu 

tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt 
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu 
süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen 
karar, EABDB’ca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde 
Enstitüye tutanakla bildirilir.

• (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya 
tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez 
izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam 
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu 
değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi 
savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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• (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi 
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri içinde yılda iki 
kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce 
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar 
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak 
çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu tez 
izleme komitesi tarafından “Başarılı” (P) veya “Başarısız” (U) 
olarak belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez 
veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin 
Üniversite ile ilişiği kesilir.

• (5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın 
birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız 
sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin hazırlanması ve 
sonuçlanması

• MADDE 41 – 3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, en az üç kere başarılı 
tez izleme komitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da 
uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.  

• 4- a) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile 
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir 
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu 
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine 
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte 
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

• b) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı 
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az 
ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. 
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Yönetim Kurulu karar verir. 
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca 
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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• (5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez 
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul 
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, EABDB’ca tez sınavını 
izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız 
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında 
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri 
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız 
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya 
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz 
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine 
getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

• (6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format, içerik ve intihal yönünden 
ilgili Enstitü "Tez Uzmanı" tarafından kontrol edilip uygun bulunan tezinin 
ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, 
tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü’ye teslim 
etmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en 
fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları 
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından 
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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Uzaktan öğretim lisansüstü 
programları

• MADDE 51 – (4) Tezli/tezsiz örgün yüksek 
lisans programı öğrencileri EABDB önerisi, ilgili 
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzaktan 
öğretim programlarından ders alabilirler.
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Geçiş hükümleri

• GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü 
programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 8 inci 
maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

• (2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans 
programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler 
doktora programlarına başvurabilir.

• (3) Bu Yönetmelikte yer alan azami program 
süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü 
programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 
eğitim öğretim yılından itibaren işlemeye başlar.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 1/3/2015 tarihli ve 
29282 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çankaya Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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