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Öğrenci olarak haklarım ve sorumluluklarım nelerdir?

Öğrencilerin Hakları

 Her öğrenci bilgiye ulaşma, kendini yetiştirme ve öğrenme hakkına sahiptir.

 Uygun bir eğitim ortamı, uygun bir eğitim ve öğretim planlaması hakkına sahiptir.

 Uygun bir eğitici kadrosu, uygun bir fiziki alt yapı, uygun yardımcı nitelikli personel desteği hakkına 

sahiptir.

 Karşılaştığı olumsuz durumları şikâyet edebilme ve hakkını arayabilme hakkına sahiptir.

 Arkadaşları ve üniversite öğretim elemanlarından ve çalışanlarından saygı görme hakkına sahiptir.

 Üniversite olanaklarından ve öğrencilere tanınan haklardan yararlanma ve eşit muamele görme 

hakkına sahiptir.

 Öğrencilerin hukuk kuralları çerçevesinde, kendi temsilcisini seçme ve seçilme, temsilcisi aracılığı ile 

yönetime katılma hakkına sahiptir.

 Her öğrenci kültür, sanat ve spor toplulukları kurma, katılma ve yürütme hakkına sahiptir.



Öğrencilerin Sorumlulukları

 Öğrenim süresince öğrencilerle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve Üniversitenin koyduğu kurallara 

uymalıdır.

 Üniversite öğretim üyeleri ve personeline saygılı olmalıdır.

 Üniversitenin araç ve gerecini, taşınır veya taşınmaz mallarını, kendi malı olarak görüp koruyup, 

kollamalıdır.

 Gördüğü aksaklık veya olumsuzlukları yönetime bildirmelidir.

 Bilimsel çalışmalarda; yaşam boyu öğrenme, ekip çalışması ve etik değerlere öncelik vermelidir.

 Bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kendi kendine öğrenmenin önemini kavramalı, sorgulamalı ve 

araştırmalıdır.



Dersleri tamamlama sürem ile 
azami öğrenim sürem ne kadar?

Öğrenim süreleri:

Tezsiz Yüksek Lisans

Azami öğrenim süresi: 3 yarıyıldır. 

Tezli Yüksek Lisans: 

Dersleri tamamlama süresi: 4 yarıyıl, 

Azami öğrenim süresi: 6 yarıyıldır.

 İki yıl içinde kredili dersleri ve seminer dersini veremezseniz kaydınız silinir. Azami süre 

içinde iseniz tez çalışmasında başarısız olursanız veya tez savunmasına girmezseniz kaydınız 

silinir. 



Doktora

Dersleri tamamlama süresi: Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar 4 yarıyıl,  Lisans 

derecesi ile kabul edilmiş olanlar 6 yarıyıldır.

Azami öğrenim süresi: Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar 12 yarıyıl, Lisans 

derecesi ile kabul edilmiş olanlar 14 yarıyıldır.

 Yüksek lisans derecesi ile kabul edildiyseniz iki yıl içinde dersleri veremezseniz kaydınız 

silinir. 

 Lisans derecesi ile kabul edildiyseniz üç yıl içinde dersleri veremezseniz kaydınız silinir.  Her 

halükarda azami süre içinde iseniz ve tez çalışmasında başarısız olursanız veya tez 

savunmasına girmezseniz kaydınız silinir



Genel olarak programlar kaç adet dersten ve
krediden oluşuyor?

Tezsiz Yüksek Lisans: Toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve 

dönem projesi dersinden oluşur. 

Tezli Yüksek Lisans: Toplam 21 krediden ve 120 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az 7ders, 1 

seminer ve tez çalışmasından oluşur. 

Doktora: 

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler: toplam 21 kredi ve 240 AKTS’ den az olmamak 

koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilenler: toplam 42 kredi ve 300 AKTS’den az olmamak koşulu ile en 

az 14 ders, 1 seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 



 Not: Yönetmelikte belirtilen limitler en az limitlerdir. Bu limitler Anabilim dalının önerisi, 

enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile arttırılabilir. Birçok programda 

dersler belirtilen limitin üstündedir. Ders seçimi aşamasında almanız gereken seçmeli ve 

zorunlu ders adedi karşınıza çıkmaktadır. 



Danışman ataması nasıl oluyor?

Tezsiz Yüksek Lisans: Anabilim dalı kurul kararı ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna 

kadar ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim 

üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi enstitüye önerilir. Enstitü yönetim 

kurulu kararı ile de danışmanınız kesinleşir. Danışmanınız atanana kadar danışmanlık görevi 

anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Tezli Yüksek Lisans: Anabilim dalı kurul kararı ile her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan 

bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Enstitü yönetim 

kurulu kararı ile danışmanınız kesinleşir.

Danışmanların ilgili alanda ön lisans, lisans veya lisansüstü düzeyde en az iki yarıyıl ders vermiş 

olması gerekir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda enstitü 

yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden danışman atanabilir. 



Doktora

Anabilim dalı kurul kararı ile her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı 

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile 

danışmanınız kesinleşir.

Danışmanların tez yönetebilmesi için öğretim üyeliği süresi içerisinde başarıyla tamamlanmış en 

az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi 

bulunmaması durumunda anabilim dalı kurulunun önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile 

başka üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliği birden 

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.



Ders seçiminde Danışman onayı gerekiyor mu? Uzmanlık alan dersimi 
ne zaman alacağım?

Kayıt yenileme süresi içinde, her yarıyıl kaydolacağınız derslerle ilgili, danışmanızın görüşünü 

alarak kayıtlarınızı elektronik ortamda yapmanız gerekir. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk 

ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir. 

Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri öğrencinin tez 

aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar mezuniyete kadar devam eder.

Tez aşamasına geçen öğrencilerin her dönem tez çalışması ve uzmanlık alanı derslerine kayıt 

yaptırmaları gerekir. 



Seçtiğim dersi değiştirebilir miyim?

İlk defa alacağınız dersleri dönem başında ders ekleme-çıkarma tarihi bitimine kadar 

değiştirebilirsiniz. Ancak daha önce alarak başarısız olduğunuz seçmeli derslerin yerine ders 

seçebilmeniz için danışmanınızın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı gerekir.



Ders seçimimi zamanında yapamadım. Ne yapmalıyım?

Ders ekleme çıkarma tarihi sonuna kadar mazeretli ders seçimi yapılabilir. Bunun için 

mazeretinizi belirten bir dilekçe ile enstitüye başvurmanız gerekir.



Lisans eğitiminden veya başka üniversiteden 
ders alabilir miyim?

Danışmanın uygun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile:

Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri: Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans 

derslerinden en fazla 3, üniversite dışından lisansüstü derslerden en fazla 2 dersi alabilir. 

Tezli Yüksek Lisans öğrencileri: Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans 

derslerinden en fazla 2, üniversite dışından lisansüstü derslerden en fazla 2 dersi alabilir. 



Doktora Öğrencileri: 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler üniversite dışından en fazla 2 dersi alabilir.

Lisans derecesi ile kabul edilenler üniversite dışından en fazla 4 dersi alabilir.

Doktora öğrencileri lisanstan ders alabilirler ancak; aldıkları lisans dersleri ders yüküne ve 

doktora kredisine sayılmaz.

Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı 

ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden de 

belirtilen miktarı aşmamak kaydı ile lisansüstü dersleri alabilirler.



Doktora öğrencisiyim, derslerden başarılı oldum. Yeterliğe ne zaman 
gireceğim, yeterlik sınav jürisi kaç kişiden oluşuyor ve sınavlardan kaç 

puan almam lazım?

Yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler en geç 5 inci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesiyle 

kabul edilenler ise en geç 7 nci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

Doktora yeterlik sınav jürisi danışman dahil ilgili anabilim dalından seçilen ve en az ikisi 

üniversite dışından olmak üzere 5 öğretim üyesinden oluşuyor.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 

65 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava alınır. Sözlü sınavdan da başarılı olanlar yeterlik sınavından 

başarılı sayılır.



Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da 

başarısız olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

Not: Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciye toplam kredi yükünün üçte biri kadar ilave 

dersler verilebilir. Öğrenciler bu dersleri başarmak zorundadır.



Yeterlik sınavından başarılı oldum. Tez izleme komitem ne zaman 
oluşturulur ve tez önerisi savunmasına ne zaman gireceğim?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler en geç altı ay içinde yapacağı 

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini ve danışman öğretim 

üyesi tarafından önerilen savunma tarihi ve yerini içeren doktora tez öneri formunu anabilim 

dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye sunar. Enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra öğrenci 

tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı 

bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.



Tez önerisi savunmasında tez önerim kabul edilirse ya da düzeltme 
verilirse veya reddedilirse ne yapmam lazım?

Tez izleme komitesi, tez önerisi savunması sonucunda, tez önerinizi:

Kabul ederse: Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz –Aralık ayları arasında birer defa 

olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Tez izleme komitesi toplantısı yapılmayan veya 

toplantıya katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Toplantı tarihinden en az bir ay önce komite 

üyelerine yazılı bir rapor sunmanız gerekir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak 

üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. İlk tez izleme komitesi toplantısı tez 

konusunun kabulünü izleyen bir sonraki yarıyılda yapılır. 



Düzeltme kararı verirse: Düzeltmeniz istenen kısımlar ile ilgili bir ay süre verilir. Bu süre sonunda 

tez izleme komitesi kabul veya ret kararı verir.

Ret kararı verirse: Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman veya tez konusu seçme 

hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla 

devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde 

tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı 

silinir.



Tez savunma sınavı süreci nasıl işliyor ve sınav nelerden oluşuyor?

Yüksek Lisanslarda: Öğrenci tezini tamamlayarak Danışmana sunar. Danışman tezin savunulabilir

olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Sınav jürisi biri

öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim

üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

İkinci tez danışmanının bulunması durumunda jüri beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri belirlenen

tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.



Doktorada: Danışman, tezin tez yazım kılavuzuna uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin 

yazılı görüşünü tez ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü teze ilişkin intihal yazılım programı 

raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

Tezin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Tez savunma jürisi üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi 

üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy 

hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Jüri üyeleri belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma 

sınavı tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 



Tez savunma sınavında tezim kabul edilirse, düzeltme verilirse veya 
reddedilirse ne yapmam lazım?

Tez savunma sınavında teziniz:

Kabul edilirse: Başarılı olarak değerlendirilirsiniz. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez 

sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Daha sonra tezinizin ciltlenmiş en az 

üç kopyasını bir ay içinde enstitüye teslim etmeniz gerekir.

Düzeltme verilirse:  Yüksek lisans öğrencileri en geç üç ay, doktora öğrencileri ise en geç altı ay 

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezlerini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi kabul edilen 

öğrenci, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını bir ay içinde enstitüye teslim etmesi gerekir. 

Kabul edilen tezlerin elektronik ortamda da teslim edilmesi gerekir.

Reddedilirse: Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 



Tezini veremeyen yüksek lisans veya doktora öğrencileri tezsiz yüksek 
lisans diploması alabilirler mi?

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler ile tezli yüksek lisans programı 

öğrencileri talep etmeleri halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje vb. şartları 

yerine getirmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 



Derslere devam zorunluluğu var mı? Bir dersten başarılı olmak için 
hangi harf notunu almam lazım?

Teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılma 

zorunluluğu vardır.

Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun yüksek lisans için en az “CC”, doktora için en az 

“CB” olması gerekir.



İlan edilen not beklediğimden az geldi. İtiraz edebilir miyim?

İlan edilen sınav notlarına itirazlar, sınav sonucunun ilanını izleyen on iş günü içinde enstitüye 

yapılır. 



Dersimi finalde geçtim. Notumu yükseltmek için Bütünlemeye girebilir 
miyim?

Final sınavından başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına 

girebilirler. Ancak not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin bütünleme 

sınavları esas alınır. 



Kaydımı dondurmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Öğrenciler belgeleyecekleri haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim öğretimlerine katkıda 

bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkanı doğması halinde azami öğrenim süresinin 

yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Sürekli sağlık sorunları olduğunu belgeleyenler bu süre 

kısıtlaması dışındadır. 



Üniversitemizde burs veya staj imkânı var mı? 

Burs İmkanı:

Üniversitemize kontenjan dahilinde, 100/2000 Doktora Bursu, KYK Bursu, Türk Eğitim Vakfı 

Bursu, TESYEV Bursu, Elginkan Vakfı Bursları tahsis edilmektedir.

Staj imkanı:

Üniversitemizde lisansüstü programlarda isteğe bağlı staj yapma imkânı vardır. Bunun için 

Danışmanınız onayı ile birlikte staj yapmak istediğiniz yeri, tarihini ve staj süresini belirleyerek 

bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına başvurmanız gerekir. İsteğe bağlı staj yapmak isteyen 

öğrencilerin tez aşamasına geçmiş ve tez konusu enstitü tarafından onaylanmış olması gerekir.

Staj yapacak öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bir kereye mahsus olmak üzere en 

fazla altı aya kadar Üniversite tarafından ödenir.  



Üniversitemizde hangi değişim programları bulunmaktadır?

Üniversitemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgiyi 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden alabilirsiniz.



Aynı anda birden fazla lisansüstü programa 
kayıt yaptırabilir miyim?

Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt 

yaptırılamaz ve devam edilemez.



Teşekkürler.


