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Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — a) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65 inci mad

desi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 1996 ta
rih, 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 
uyarınca hazırlanmış olup Celal Bayar Üniversitesi'nde yürütülen lisansüstü eğitimi düzen
ler. 

b) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur. 
Öğrenci Kabulü 
Madde 2 — a) Yüksek lisans programlarına lisans basan düzeyleri 100 üzerinden en 

az 60 (ya da 4 üzerinden en az 2.40) olanlar başvurabilirler. Enstitü tarafından yazılı olarak 
yapılan bilim sınavının yüzde 60'ı ile ÖSYM'nce merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (LES)'in yüzde 40'ı toplamı sonucu tam notun en az yüzde 65'ini alan adaylar 
başarılı sayılır. 

b) Doktora programlarına, bilim doktorları, tıp doktorları, 100 üzerinden en az 70 (ya 
da 4 üzerinden en az 2.80) başarı düzeyi ile yüksek lisans derecesi almış olanlar (yüksek li
sans derecesi ile mezun olan fakülte mezunları dahil) ve fakülte başarı düzeyleri 100 üzerin
den en az 65 (ya da 4 üzerinden en az 2.60) olup Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanan fakülte mezunları başvurabi
lirler. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların doktora programlarına başvura
bilmeleri için ayrıca yüksek lisans tezi yapmaları gerekir. Enstitü tarafından yazılı olarak ya
pılan bilim sınavının yüzde 60'ı ile ÖSYM'nce merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (LES)'in yüzde 40'ı toplamı sonucu tam notun en az yüzde 70'ini alan adaylar 
başarılı sayılır. 
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c) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların bilim sınavı öncesinde 
yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmaları şarttır. 100 üzerinden değerlendirilen sınav
da en az 70 puan almak gerekir. O yabancı dilden Kamu Personeli Seviye Tespit Sınavında 
en az 50 alanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavları, yabancı dilde 
yazılmış 200 kelimelik (yüzde 10 eksik veya fazlası) başvurulan programla ilgili bir metnin 
2 saat içinde Türkçeye tercüme edilmesi suretiyle yapılır. 

d) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların bilim sınavlarını yapa
cak jüri, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen 
üçü asil biri yedek öğretim üyelerinden oluşur. Jüri, birisi anabilim dalı başkanı olmak üzere 
ilgili anabilim dalından seçilir. İlgili anabilim dalında 2 öğretim üyesi bulunması durumunda 
bir asil ve yedek üye o anabilim dalına yakın diğer anabilim dalı öğretim üyeleri arasından 
görevlendirilir. Anabilim dalında tek öğretim üyesi olması durumunda, iki asil jüri üyesinden 
en az birisi diğer yükseköğretim kurumlarından aynı adı taşıyan anabilim dalı öğretim üye
lerinden seçilir. 

e) Yüksek lisans ve doktora programları yabancı dil jürisi enstitü yönetim kurulu ta
rafından öğretim üyeleri arasından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşturulur. 

f) Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yapılır. An
cak, ilgili anabilim dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun ona
yı ile sayılan yabancı dillerin yerine başka bir yabancı dilde de sınav yapılabilir. 

g) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programla
ra başvurabilmeleri için yurtdışından almış oldukları diplomalarının denkliğinin mevzuatta 
belirtildiği şekilde onaylanmış olması gerekir. Bunlar, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sa
yılan şartlar yanında 2-c ve 2-e'deki esaslara göre ayrıca Türkçeden de sınava tabi tutulurlar. 

h) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belge
ler, başvuru tarihleri ve aranan özel koşullar ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan her ya
rıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. 

ı) Öğretmen Yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programların müfredatına dair asgari 
müşterek ders ve uygulamalar ile bu programlara kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek 
diplomalara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul'un gö
rüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca tespit edilir. 

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü 

Madde 3 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarına madde 2'de belirtilen esasla
ra göre kabul edilenlerden nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek ama
cıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir : 

1 — Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı 
alanlarda almış olan adaylar, 

2 — Lisans derecesini Celal Bayar Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumların
dan almış olan yüksek lisans programı adayları, 

3 — Lisans ve yüksek lisans derecelerini Celal Bayar Üniversitesi dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, 

4 — Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda al
mış olan adaylar, 

b) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
nı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık 
Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı 
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programından dersler de 
alabilir. 
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c) Bilimsel Hazırlık Programı sırasında öğrenciler almış oldukları lisans dersleri ile 
ilgili olarak "Celal Bayar Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği", diğer 
dersler bakımından bu Yönetmeliğe tabidirler. 

d) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre 
dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen 
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilemez. 

Özel Öğrenci Kabulü 
Madde 4 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir ko

nuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüs
tü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrenci
lik haklarından yararlanamazı Bu öğrenciler sınav dışında bu Yönetmelik hükümlerine uy
mak zorundadırlar. 

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü 
Madde 5 — Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim 

kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, li
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları 
her yarıyıl başında ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine 
Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe ilan edilir. Yatay geçiş için başvuran öğrenci
lerin daha önce almış oldukları derslerden başarılı olmaları ve 2 nci maddede belirtilen ko
şulları taşımaları gerekir. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjan
dan fazla olması durumunda, bunların önceden aldıkları derslerin notlarının kredi sayısı ile 
çarpımı suretiyle bulunacak ağıriıklı onamalarına göre sıralama yapılır. Yatay geçiş yoluyla 
alınan öğrenciler için özel ders açılmaz. Bunlar diğer öğrenciler için (bilimsel hazırlık prog
ramı uygulanıyorsa bu dersler dahil olmak üzere) açılan dersleri alarak o lisansüstü program 
için öngörülen derslerin tümünü başarmak zorundadırlar. 

Lisansüstü Programlara Kayıt 
Madde 6 — Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleş

mesi için, başvuru sırasında verilmesi gerekli olan diploma, lisansüstü giriş sınavı (LES) so
nuç belgesi ve transkript dışında nüfus hüviyet cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, öğrenci 
harcı yatırıldığına ilişkin belge, 8 adet fotoğraf ve erkek öğrenciler için askerlik belgesinin il
gili enstitüye teslimi gerekir. 

Ders Sınavları ve Değerlendirme 
Madde 7 — a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir 

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin ya
rısının toplamıdır. 

b) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notlan, derslerden başa-
rılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar bakımından "Celal Bayar Üniversitesi Eği
tim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği"ne tabidirler. Ancak derslerde başarı notu yük
sek lisans için 65, doktora için 70 olup, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için ara 
sınav not ortalamalarının en az 50 olması gerekir. Diploma derecesinin tespitinde en yakın 
tam sayıya çevrilmiş ağırlıklı ortalama değerlerine göre aşağıdaki şekilde belirlenir. 

Ağırlıklı ortalama Dereceler 
90-100 
80-89 
70-79 (Doktora için) 
65-79 (Yüksek lisans için) 

Pekiyi 
İyi 
Orta 
Orta 
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Yüksek Lisans Programı 
Madde 8 — a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütü

lebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabi-
lim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştı
rılır. 

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin verilmez. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
Amaç ve Kapsam 
Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma 

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla
maktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir 
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Dersler en az iki yarıyılda tamamlanır. Seminer 
dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en 
geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarı yıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorunda
dır. 

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış 
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Aynca dersler ilgili enstitü anabilim dalı baş
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve
rilmekte olan derslerden de seçilebilir. 

Süre 
Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Al

dığı derslerden başarısız olan öğrenci, o derslerin açıldığı ilk yarıyılda tekrar aynı dersleri al
mak zorundadır. İkinci kez aldığı derslerin en az birinden başarısız olan öğrencinin dört ya
rıyılı tamamlamadan enstitü ile ilişkisi kesilir. 

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayama
yan öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. 

c) Tez çalışmasından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğ
rencinin enstitü ile ilişkisi kesilir. 

d) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört 
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ens
titü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde 
savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. 

Tez Danışmanı Atanması 
Madde 11 — a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her 

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ens
titüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez ça
lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışma
nı atanır. 

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri 
arasından seçilir. Ancak bir öğretim elemanı en çok 3 yüksek lisans öğrencisine tez danış
manlığı yapabilir. 

c) Öğrenci, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylan arasında birer kere olmak üzere 
yılda iki kez tez danışmanının belirleyeceği tarihte yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana 
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. 
Öğrencinin tez çalışması, tez danışmanı tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirle
nir. 
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Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması 
Madde 12 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları 

Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde 
sözlü olarak savunmak zorundadır. 

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitü için
deki başka bir anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere en 
az üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi 
olamaz. 

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir 
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bu
nu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", 
"red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını 
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile 
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini ya
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen 
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Yüksek Lisans Diploması 
Madde 13 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşullan da sağlamak kaydıy

la, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve 500-600 kelimelik özetini tez sı
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönün
den uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da
lındaki programın onaylanmış adı ve "bilim uzmanı" unvanı bulunur. 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Amaç ve Kapsam 
Madde 14 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda 

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program top
lam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden olu
şur. Dersler en az üç yarıyılda tamamlanır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya 
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi
ne kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. 

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış 
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. 

c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. 
Danışman Atanması 
Madde 15 —Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her 

öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ
retim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın so
nuna kadar belirler. 

Süre 
Madde 16 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıl

dır. Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, o derslerin açıldığı ilk yarıyılda tekrar aynı ders
leri almak zorundadır. İkinci kez aldığı derslerin en az birinden başarısız olan öğrencinin al
tı yarıyılı tamamlamadan enstitü ile ilişiği kesilir. 
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Yüksek Lisans Diploması 

Madde 17 — a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek 
lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. 

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da
lındaki programın onaylanmış adı ve "bilim uzmanı" unvanı bulunur. 

DOKTORA PROGRAMI 
Amaç ve Kapsam 

Madde 18 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bi
limsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere 
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, 
1) Bilime yenilik getirme, 
2) Yeni bilimsel yöntem geliştirme, 
3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, 
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. 
b) Doktora programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet 

ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dersler en az üç yarıyılda ta
mamlanır. 

c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile
bilir. 

d) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 

e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programlan şeklinde de dü
zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi Öğretim Üye
si ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir. 

Süre 

Madde 19 — a) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Ancak ders
lerini üç yarıyılda başarıyla bitiren öğrenci altı yarıyılda doktora programını tamamlayabilir. 
Bir yarıyılda en fazla 4 farklı ders alınabilir. Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, o ders
lerin açıldığı ilk yarıyılda tekrar aynı dersleri almak zorundadır. İkinci kez aldığı derslerin en 
az birinden başarısız olan öğrencinin sekiz yarıyılı tamamlamadan enstitü ile ilişiği kesilir. 

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ens
titü ile ilişiği kesilir. 

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez öne
risi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez 
sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre veri
lebilir. 

Tez Danışmanı Atanması 
Madde 20 — a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve 

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü 
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciye üçüncü yarıyıla 
başlamadan önce tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışma
nı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. 

b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora 
derecesine sahip olması gerekir. Ancak bir öğretim elemanı en çok 2 doktora öğrencisine bi
rinci tez danışmanlığı yapabilir. 
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Yeterlik Sınavı 

Madde 21 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış
masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yıl
da iki kez yapılır. 

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar ye
terlik sınavına girmek zorundadır. 

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komi
tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy
gulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. 

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Se
viye Tesbit Sınavı'nda yüz üzerinden en az altmış puan almış olmak gerekir. Yabancı uyruk
lularda anadili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya 
Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı, Üniversite Yönetim Kurulu'nca en az biri 
o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. 

Belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları esas
ları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebi
lirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi ya
bancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu prog
ramda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. 

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora 
Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ve
rir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili 
enstitüye tutanakla bildirilir. 

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. 
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

Tez İzleme Komitesi 

Madde 22 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi
lim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir yıl içinde bir Tez İzle
me Komitesi oluşturulur. 

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından 
başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı
nın olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

c) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü anabilim 
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez Önerisi Savunması 
Madde 23 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı 

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi
ni Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir 
raporu sözlü savunmadan enaz onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceği
ne salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini iz
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışman
la devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğ
renci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da red
dedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 
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d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık aylan arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tari
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapı
lan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin 
tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından 
üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması 

Madde 24 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçlar Senato tara
fından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü ola
rak savunmak zorundadır. 

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne
tim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi'nde yer alan öğretim 
üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş ki
şiden oluşur. 

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir 
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bu
nu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", 
"red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını 
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile 
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini ya
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen 
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Doktora Diploması 

Madde 25 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıy
la doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve 500-600 kelimelik özetini, tez sınavına 
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uy
gun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır. 

b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki 
programın onaylanmış adı bulunur. 

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 —Lisansüstü programlarına 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından 
önce başlamış öğrencilerin doktora yeterlik için bu Yönetmelikte getirilen yabancı dil şartı 
hariç hakları saklıdır. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programı
na kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler, ya
bancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelikle getirilen hükümlere tabidirler. 

Yürürlük 

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 27 -T- Bu Yönetmelik hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 
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