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27 Aralık 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31347

YÖNETMELİK

Sakarya Ün�vers�tes�nden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Sakarya Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen l�sansüstü eğ�t�m-

öğret�m programlarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Sakarya Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tülerde yürütülen tezl� yüksek l�sans, tezs�z

yüksek l�sans, uzaktan eğ�t�m tezs�z yüksek l�sans, doktora/sanatta yeterl�k programlarından oluşan l�sansüstü eğ�t�m-
öğret�m �le b�l�msel araştırma ve uygulama faal�yetler�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Avrupa Kred� Transfer S�stem� (AKTS): Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�nde yed�nc� ve sek�z�nc�

düzeyler �ç�n bel�rlenen ve program bazında öngörülen b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler�n kazandırılmasına dayalı öğrenc� �ş
yükünü esas alan s�stem�,

b) ALES: Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavını,
c) Bölüm Kurulu: Enst�tü anab�l�m dalı başkanının başkanlığında o bölümdek� tüm öğret�m üyeler�nden oluşan

kurulu,
ç) EABD/EASD: Enst�tü anab�l�m dalını/enst�tü anasanat dalını,
d) Enst�tü: Sakarya Ün�vers�tes�ne bağlı olarak l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m yapan enst�tüler�,
e) Enst�tü Kurulu (EK): Enst�tü müdürünün başkanlığında, enst�tü müdür yardımcıları ve enst�tüde öğret�m

programları bulunan ve/veya ortak öğret�m programı yürüten anab�l�m/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
f) Enst�tü Yönet�m Kurulu (EYK): Enst�tü müdürünün başkanlığında, enst�tü müdür yardımcıları ve müdürün

göstereceğ� altı aday arasından enst�tü kurulunca seç�lecek üç öğret�m üyes�nden oluşan kurulu,
g) Danışman: Enst�tüde kayıtlı öğrenc�ye ders ve tez dönemler�nde rehberl�k etmek üzere Enst�tü Yönet�m

Kurulu tarafından atanan öğret�m elemanını,
ğ) İnt�hal: Başkalarının f�k�rler�n�, metotlarını, ver�ler�n� veya eserler�n� b�l�msel kurallara uygun b�ç�mde atıf

yapmadan kısmen veya tamamen kend� eser� g�b� göstermey�,
h) L�sansüstü �k�nc� öğret�m programı: Mesa� saatler� dışında yapılan öğret�m programını,
ı) L�sansüstü uzaktan eğ�t�m programı: B�l�ş�m teknoloj�ler� destekl� �nternet aracılığı �le gerçekleşt�r�len

l�sansüstü eğ�t�m programını,
�) Program: Yüksek l�sans, doktora/sanatta yeterl�k unvanlarına yönel�k bel�rl� sayıda ve bel�rl� �çer�kte zorunlu

ve seçmel� dersler �le doktora/sanatta yeterl�k tez ve uygulamalarını,
j) Proje Ders�: Öğret�m üyes�n�n, tezs�z l�sansüstü programda danışmanlık yapmakta olduğu öğrenc�s�ne verd�ğ�

ders�,
k) Rektörlük: Sakarya Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
l) Senato: Sakarya Ün�vers�tes� Senatosunu,
m) Tez: Tezl� yüksek l�sans, doktora ve sanatta yeterl�k programı öğrenc�ler�nce hazırlanan tez çalışmasını,
n) Uzmanlık Alanı Ders�: Öğret�m üyes�n�n, tezl� l�sansüstü programda danışmanlık yapmakta olduğu

öğrenc�s�ne verd�ğ� ders�,
o) Ün�vers�te (SAÜ): Sakarya Ün�vers�tes�n�,
ö) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
p) YÖKDİL: Yükseköğret�m Kurumları Yabancı D�l Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m-Öğret�me İl�şk�n Genel Esaslar

Öğret�m d�l�
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MADDE 5 – (1) Öğret�m d�l� programın d�l�d�r. İht�yaç duyulduğu takd�rde, EK’n�n öner�s� ve Senatonun kararı
�le dersler faklı b�r d�lde ver�leb�l�r.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı d�lde yapılab�lmes� �ç�n �lg�l� öğret�m üyeler�n�n, 23/3/2016 tar�hl� ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle
Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara uygun olması gerek�r.

Program ve yen� ders açılması
MADDE 6 – (1) Enst�tü ve b�r EABD/EASD bünyes�nde l�sansüstü programı YÖK’ün bel�rlem�ş olduğu

l�sansüstü program açma ölçütler�ne uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tar�hl� ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan L�sans Üstü Eğ�t�m Öğret�m Enst�tüler�n�n Teşk�lât ve İşley�ş Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde �lg�l�
EABD/EASD başkanlığının tekl�f�, bölüm kurulunun kararı, EK’n�n uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı
�le açılır.

(2) EABD/EASD’de açılması düşünülen yen� b�r ders �ç�n, ders� verecek öğret�m üyes�; ders�n �çer�ğ�, gerekçes�
ve kaynaklarını �çeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABD/EASD başkanlığının tekl�f� ve bölüm
kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar tekl�f ed�len dersler EK’n�n uygun görüşü ve Senato onayı
�le açılır.

(3) Tezl� yüksek l�sans ve doktora programlarında ders aşamasının en erken �k� yarıyılda tamamlanab�lecek
şek�lde, tezs�z yüksek l�sans programlarında en erken �k� yarıyılda mezun olab�lecek şek�lde ders planlarının
düzenlenmes� zorunludur.

(4) EABD/EASD’de b�r yarıyılda açılacak ders ve ders� verecek öğret�m üyeler�n�n görevlend�r�lmeler�; bölüm
kurulunun kararı, EK’n�n uygun görüşü ve Senato onayı �le gerçekleş�r.

(5) Senato tarafından uygun görülmes� hal�nde bazı dersler sadece uzaktan öğret�m veya hem uzaktan hem de
örgün öğret�m yoluyla yürütüleb�l�r. Uzaktan öğret�mde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddes� hükümler� uygulanır.

(6) Enst�tülerde l�sans, yüksek l�sans ve doktora programlarında aynı �çer�kle ders açılamaz. Ders plan
güncellemeler� eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda bölüm kurulu kararı, EK’n�n uygun görüşü ve Senato onayı �le yapılır.

(7) Kaldırılan zorunlu ders�n yer�ne EABD/EASD tarafından yen� b�r zorunlu ders öner�l�r ve EK’n�n uygun
görüşü ve Senato onayı �le kes�nleş�r.

Kontenjan, başvuru �lanı ve öğrenc� kabulü
MADDE 7 – (1) L�sansüstü programlarının kontenjanlarının ve başvuru koşullarının bel�rlenmes�nde, öğrenc�

kabulü ve başarı değerlend�rmes�nde Senatonun bel�rled�ğ� esaslar uygulanır.
B�l�m ve sanat sınavı jür�ler�n�n bel�rlenmes�
MADDE 8 – (1) B�l�m ve sanat sınavı jür�ler�n�n bel�rlenmes�nde Senatonun bel�rled�ğ� esaslar uygulanır.
B�l�msel hazırlık programına öğrenc� kabulü
MADDE 9 – (1) B�l�msel hazırlık programlarına öğrenc� kabulünde �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senatonun

bel�rled�ğ� esaslar uygulanır.
Özel öğrenc� kabulü
MADDE 10 – (1) Yurt �ç� veya yurt dışı b�r yüksek l�sans, doktora ya da sanatta yeterl�k programına kayıtlı

olan öğrenc�ler, kayıtlı olduğu Enst�tü Müdürlüğünün onayı �le özel öğrenc� olarak başvuru yapab�l�rler.
(2) Özel öğrenc� kontenjanları ve kabulünde, �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senatonun bel�rled�ğ� esaslar uygulanır.
Yatay geç�ş yolu �le öğrenc� kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� b�r yükseköğret�m kurumunda l�sansüstü programlarda

kayıtlı Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenc�ler�n, yatay geç�ş �le kabulüne �l�şk�n olarak, �lg�l�
mevzuat hükümler� ve Senatonun bel�rled�ğ� esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenc� kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrenc�ler�n kabulünde �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senatonun bel�rled�ğ�

esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğren�m ücret�
MADDE 13 – (1) L�sansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenc�ler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde, katkı payı ve/veya öğren�m ücret�n� ödemekle yükümlüdür. Süres�
�ç�nde katkı payı veya öğren�m ücret�n� ödemeyen ve mazeretler� �lg�l� enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�lmeyen
öğrenc�ler o dönem �ç�n kayıt yaptıramaz ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz.

Kayıt yen�leme, dersler�n açılması, ders değ�şt�rme, kred� aktarma ve ders muaf�yet�, farklı
ün�vers�teden, enst�tüden ders alma

MADDE 14 – (1) L�sansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar �le öğren�m�ne devam eden öğrenc�ler�n
kayıt yen�leme �şlemler�, öğrenc�ler�n kayıt yaptırdıkları ders ya da dersler�n açılması durumu, ders değ�şt�rme, kred�
aktarma ve ders muaf�yetler�, farklı ün�vers�teden/enst�tüden ders alma durumları akadem�k takv�mde bel�rlenen süre
�ç�nde Senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre yürütülür.

Danışman bel�rleme, ortak danışman atama, danışman değ�ş�kl�ğ�
MADDE 15 – (1) Danışman bel�rleme, ortak danışman atama ve danışman/proje danışmanı değ�ş�kl�ğ�yle �lg�l�

hususlar Senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre uygulanır.
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Tez ve proje çalışması yazım d�l�
MADDE 16 – (1) Tezler farklı d�llerde yazılab�l�r.
(2) Türkçe dışındak� d�llerde yazılacak tezler �ç�n uyulması gereken hususlar Senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre

uygulanır.
Değerlend�rme
MADDE 17 – (1) Öğrenc�ler�n yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders �ç�n, öğret�m elemanı tarafından

aşağıdak� harf notlarından b�r� �le değerlend�r�l�r:
Başarı Dereces�             Harf Notu                 Başarı Notu                 Puanı
Pek�y�                                 AA                            4,00                      90-100
İy�-Pek�y�                           BA                            3,50                       85-89
İy�                                       BB                             3,00                       80-84
Orta-İy�                              CB                             2,50                       75-79
Orta                                    CC                             2,00                       65-74
Zayıf                                   DC                            1,50                       58-64
Çok Zayıf                           DD                            1,00                       50-57
Başarısız                             FD                             0,50                       40-49
Başarısız                             FF                             0,00                     39 ve altı
Muaf                                  MU                              --                             --
G�rmed�                              GR                            0,00                        0,00
Devamsız                           DZ                             0,00                        0,00
Yeterl�/Başarılı                   YT                               --                             --
Yeters�z/Başarısız               YZ                               --                             --
(2) L�sansüstü programlarla �lg�l� devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna �t�raz ve

öğret�m üyes�n�n sınav sonucunu düzeltmes� �le �lg�l� hususlar Senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre yürütülür.
Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükselt�lmes�
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her b�r dersten elde ed�len başarı notu katsayısının AKTS

kred�s� �le çarpılıp toplam AKTS kred�s�ne bölünmes� sonucunda bulunan değerd�r.
(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında v�rgülden sonra üç hanel� �şlem yürütülür ve göster�m �k� hane

üzer�nden yapılır. Yuvarlama �şlem�nde v�rgülden sonrak� üçüncü hane 0-4 �se aşağı, 5-9 �se yukarı yuvarlama yapılır.
(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükselt�lmes� amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerl�d�r.
(4) Uzmanlık Alanı ve Proje Dersler� not ortalamasına katılmaz ve YT/YZ/DZ şekl�nde göster�l�r. Uzmanlık

Alanı ve Proje Dersler�n�n başarı değerlend�rmes� ve uygulaması, Senato tarafından bel�rlenecek esaslara göre yürütülür.
(5) Tez çalışması başarılı veya başarısız notu �le değerlend�r�l�r ve not ortalamasına katılmaz.
Kayıt s�lme
MADDE 19 – (1) Öğrenc�n�n;
a) Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan

çıkarma cezası alması,
b) Öğrenc�n�n ders ve tez dönemler�nde başarısız olması ve azam� süreler �çer�s�nde programları

tamamlayamaması,
durumunda EYK kararıyla kaydı s�l�n�r.
(2) Kend� �steğ� �le kaydını s�ld�rmek �steyen öğrenc�n�n yazılı olarak başvurduğu tar�h �t�bar� �le EYK kararına

�ht�yaç olmaksızın kaydı s�l�n�r.
(3) Kaydı s�l�nen öğrenc�n�n durumu �lg�l� b�r�m ve kurumlara b�ld�r�l�r ve ödem�ş olduğu katkı payı ve öğren�m

ücretler� �ade ed�lmez.
D�s�pl�n
MADDE 20 – (1) L�sansüstü öğrenc�ler�n�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�nde, Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc�

D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezl� Yüksek L�sans Programı
Amaç
MADDE 21 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının amacı; öğrenc�ye b�l�msel araştırma yapma becer�s�n�n

yanında b�lg�ye er�şme, değerlend�rme, yorumlama, eleşt�r� ve çözüm öner�s� get�reb�lme yetk�nl�ğ�n� kazandırmaktır.
Tezl� yüksek l�sans programları �k�nc� öğret�m programı olarak da yürütüleb�l�r.

Ders ve AKTS kred� yükü
MADDE 22 – (1) Tezl� yüksek l�sans programı, 120 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD

başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seç�ml�k en az yed� ders, B�l�msel Araştırma Tekn�kler� ve Sem�ner Ders�, her
yarıyıl alınacak Uzmanlık Alanı Ders� ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en çok �k� tanes� l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması koşulu ve danışman
onayı ve EYK kararı �le l�sans dersler�nden seç�leb�l�r.
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(3) Öğrenc�n�n l�sans eğ�t�m� sırasında almış olduğu dersler üst öğren�m�nde ders yüküne ve kred�s�ne sayılmaz.
Başarı denetlemes�
MADDE 23 – (1) Tezl� yüksek l�sans yapan öğrenc�n�n tez aşamasına geçeb�lmes� �ç�n ağırlıklı genel not

ortalaması 2,50’den az olamaz.
(2) Uzmanlık alan ders�nden �k� kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ�

kes�l�r.
Süre
MADDE 24 – (1) Tezl� yüksek l�sans programının süres� b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç, kayıt olduğu

programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğret�m planında yer alan kred�l� dersler�n� başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
�çer�s�nde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azam� süreler �çer�s�nde �se tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına g�rmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Yüksek l�sans tez konusunun bel�rlenmes�, değ�şt�r�lmes�
MADDE 25 – (1) Öğrenc�n�n en geç �k�nc� yarıyıl sonuna kadar danışman �le bel�rled�ğ� tez konusunu tez öner�

formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına tesl�m etmes� gerek�r. Bölüm kurulu kararı �le �lg�l� enst�tüye �let�len tez
öner�s� EYK kararı �le kes�nleş�r.

(2) Tez konusu değ�ş�kl�ğ� �ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len sürede danışmanın onayını taşıyan tez öner�
formunu öğrenc�n�n EABD/EASD başkanlığına tesl�m etmes� gerek�r. Bölüm kurulu kararı �le �lg�l� enst�tüye �let�len tez
konusu değ�ş�kl�ğ� EYK kararı �le kes�nleş�r.

(3) Akadem�k takv�mde bel�rt�len süreler �çer�s�nde tez konusu öneren veya değ�şt�ren öğrenc�, öğren�m süres�
�ç�nde EYK karar tar�h�nden �t�baren en erken �lg�l� dönem sonunda tez�n� tesl�m edeb�l�r.

(4) Dönem �çer�s�nde tez konusu öneren veya değ�şt�ren öğrenc�ler en erken tak�p eden dönemde tez�n� tesl�m
edeb�l�r.

Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Yüksek l�sans tez�n�n sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�n�n;
a) Tez�n� Senato tarafından bel�rlenen tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazarak danışmanına sunması,
b) Danışmanın tez�n savunulab�l�r veya savunulamaz olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le b�rl�kte tez� enst�tüye

tesl�m etmes�,
c) Senato tarafından bel�rlenen yüksek l�sans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
ç) Tez�n� jür� önünde sözlü olarak savunması,
gerek�r.
Tez savunma jür�s�
MADDE 27 – (1) Tez savunma jür�s�n�n oluşumuna �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Jür�, tez danışmanı ve �lg�l� EABD/EASD başkanlığının öner�s� ve EYK onayı �le atanır. Jür�, b�r� öğrenc�n�n

tez danışmanı, en az b�r� de Ün�vers�te dışından olmak üzere üç veya beş öğret�m üyes�nden oluşur.
b) Jür�n�n üç k�ş�den oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enst�tüye, tez tesl�m formu �le danışman

har�ç EABD/EASD �ç�nden üç, Ün�vers�te dışından üç olmak üzere toplam altı öğret�m üyes� öner�r. Gerekl� görülmes�
durumunda EYK öner�len jür� üye sayısını arttırab�l�r. Üç k�ş�den oluşan jür�lerde ortak danışman jür�de görev alamaz.

c) Beş k�ş�den oluşan jür�lerde ortak danışman jür�de yer alab�l�r. Jür�y� bel�rlemek üzere, �lg�l� EABD/EASD
başkanlığı enst�tüye, tez tesl�m formu �le danışman ve ortak danışman har�ç EABD/EASD �ç�nden beş, Ün�vers�te
dışından üç olmak üzere toplam sek�z öğret�m üyes� öner�r. Gerekl� görülmes� durumunda EYK öner�len jür� üye
sayısını arttırab�l�r.

ç) EYK öner�len öğret�m üyeler� arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jür�s�n� oluşturur. Öner�len jür�
üyeler�n�n uzmanlık alanları �le öğrenc�n�n tez konusunun uyumlu olması gerek�r.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezler�n EYK tarafından savunma jür�ler� oluşturulmaz.
Tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavıyla �lg�l� esaslar şunlardır:
a) Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak danışman ve jür� üyeler�ne gönder�r.
b) Danışman ve jür� üyeler� rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar

ver�lmek üzere tez� enst�tü yönet�m kuruluna gönder�r.
c) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren yed� günden erken olmamak üzere

en geç otuz gün �ç�nde toplanarak öğrenc�y� tez savunma sınavına alır.
ç) Zorunlu nedenlerle jür�ye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçeler�n� tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ�

tar�hten �t�baren en geç yed� gün �ç�nde öğrenc�n�n danışmanına ve enst�tü müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r. Gerekçes�z
b�r şek�lde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretler� EYK tarafından uygun bulunmayan jür� üyes� öğret�m
üyeler�ne EABD/EASD başkanlığının öner�s� ve EYK kararı �le b�r yıl süre �le yen� danışmanlık ve l�sansüstü ders
ver�lmez.



05.01.2021 27 Aralık 2020 PAZAR

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/12/20201227-3.htm 5/12

d) Tez savunma sınavı tar�h� danışman tarafından bel�rlenerek, �lan ed�lmek üzere sınav tar�h�nden en az yed�
gün önce yazılı olarak enst�tüye b�ld�r�l�r. Sınav, enst�tü tarafından bel�rlenen salonda ve �lan ed�len tar�hte d�nley�c�ye
açık olarak yapılır. Sınav tar�h� ve salonu �lan ed�lmeden yapılan ve enst�tü tarafından �lan ed�len tar�h ve salonda
yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümler�nden oluşur. Sınav
esnasında öğrenc�ye yalnız jür� üyeler� soru sorab�l�r.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür� üyeler�, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız
veya düzeltme kararı �le değerlend�r�r. Bu karar danışman öğret�m üyes� tarafından tez savunma sınavını �zleyen üç gün
�ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

g) Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan veya tez� başarısız bulunarak redded�len
öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

ğ) Düzeltme kararının ver�lmes� hal�nde, tez�n düzelt�lmes� �ç�n öğrenc�ye en fazla üç ay süre tanınır. Danışman
düzeltme sınavı tar�h�nden en az yed� gün önce tez�n savunulab�l�r veya savunulamaz olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le
b�rl�kte tez� ve benzerl�k raporunu Enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü Benzerl�k Raporunu jür� üyeler�ne �let�r. Tez�n
savunulab�l�r olduğuna da�r görüş yazısı alan öğrenc� aynı jür� önünde tez�n� yen�den savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda üç ay �çer�s�nde tez� Enst�tüye tesl�m ed�lmeyen, geçerl� b�r mazeret� olmaksızın
tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

D�ploma
MADDE 29 – (1) Tez� kabul ed�len öğrenc�; tez savunma sınav tar�h�n� tak�p eden b�r ay �çer�s�nde tez�n�n üç

adet c�ltlenm�ş ve elektron�k ortamda kayded�lm�ş kopyasını ve YÖK tarafından �stenen belge ve dokümanları
tamamlayarak enst�tüye tesl�m eder. EYK kararı �le öğrenc� yüksek l�sans dereces� almaya hak kazanır.

(2) EYK talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne get�rmeyen öğrenc�
koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam� süres�n�n dolması
hal�nde enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD/EASD’dek� programın onaylanmış adı,
mezun�yet tar�h�, d�ploma numarası ve T.C. k�ml�k numarası bulunur.

(4) Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(5) Öğrenc�ye d�ploma �le b�rl�kte program süres�nce almış olduğu dersler�n not dökümü ver�l�r.
(6) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde yüksek l�sans tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel

araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK Başkanlığına gönder�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezs�z Yüksek L�sans Programı
Amaç
MADDE 30 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programının amacı; öğrenc�ye meslek� konuda b�lg� kazandırmak ve

mevcut b�lg�n�n uygulamada nasıl kullanılacağını göstermekt�r. Tezs�z yüksek l�sans programları �k�nc� öğret�m ve
uzaktan eğ�t�m olarak yürütülür. Uzaktan eğ�t�m l�sansüstü programları Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre
yürütülür.

Ders ve AKTS kred� yükü
MADDE 31 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı; 90 AKTS kred�den az olmamak koşuluyla, EABD/EASD

başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seç�ml�k en az on ders �le proje ders�nden oluşur.
(2) Öğrenc�n�n alacağı dersler�n en çok üç tanes� l�sans öğren�m� sırasında alınmamış olması koşulu �le danışman

öğret�m üyes�n�n onayı ve EYK �le l�sans dersler�nden seç�leb�l�r.
(3) Öğrenc�n�n l�sans eğ�t�m� sırasında almış olduğu dersler üst öğren�m�nde ders yüküne ve kred�s�ne sayılmaz.
Başarı denetlemes�
MADDE 32 – (1) Tezs�z yüksek l�sans yapan öğrenc�n�n; mezun olab�lmes� �ç�n ağırlıklı genel not

ortalamasının en az 2,50 olması gerek�r.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenc�ler�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
Süre
MADDE 33 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programını tamamlama süres�, kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n

ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az �k� yarıyıl, en
çok üç yarıyıldır.

(2) Azam� süre sonunda AKTS kred� yükünü tamamlayamayan, başarısız ders� bulunan ve mezun�yet not
ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Proje çalışma konusu bel�rlenmes� ve değ�şt�r�lmes�
MADDE 34 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı öğrenc�s�, proje ders�ne yazıldığı yarıyılın başladığı tar�hten

�t�baren on beş gün �ç�nde proje konusunu enst�tüye b�ld�r�r.
(2) Öğrenc�, proje ders�n� tekrarlayacağı yarıyıl başında proje ders�ne tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu

değ�ş�kl�ğ� taleb�nde bulunab�l�r.
Proje Ders� seç�m� ve danışman ataması
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MADDE 35 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programı öğrenc�ler� �k�nc� yarıyıldan �t�baren proje ders�ne yazılab�l�r.
(2) EABD Başkanlığı her öğrenc� �ç�n danışmanlık yapacak öğret�m üyes�n� Senatonun bel�rled�ğ� esaslara göre

atar.
Proje Ders�n�n sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Öğrenc� proje ders�ne a�t raporunu akadem�k takv�mde bel�rlenen tar�hlerde Sakarya

Ün�vers�tes� B�lg� S�stem� üzer�nden yüklemek zorundadır.
(2) Danışman öğret�m üyes� yüklenen proje raporunu YT/YZ olarak değerlend�r�r.
(3) Proje ders� raporunu süres� �ç�nde yüklemeyen öğrenc� GR olarak değerlend�r�l�r.
D�ploma
MADDE 37 – (1) EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seç�ml�k dersler�n� başarı �le tamamlayan

ve mezun�yet not ortalaması koşulunu sağlayan öğrenc�, EYK kararı �le tezs�z yüksek l�sans dereces� almaya hak
kazanır.

(2) Tezs�z yüksek l�sans d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD/EASD’dek� programın
onaylanmış adı, öğret�m türü, mezun�yet tar�h�, d�ploma numarası ve T.C. k�ml�k numarası bulunur.

(3) Öğrenc�ye d�ploma �le b�rl�kte program süres�nce almış olduğu dersler�n not dökümü ver�l�r.
(4) Tezs�z yüksek l�sans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğret�m kurumunca tezl� yüksek

l�sans programı �ç�n bel�rlenm�ş olan asgar� şartları yer�ne get�rmek kaydıyla, tezl� yüksek l�sans programına geç�ş
yapab�l�rler. Bu durumda tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler enst�tü yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek
l�sans programındak� dersler�n yer�ne sayılab�l�r. Tezl� yüksek l�sans programına geç�ş koşulları Senatonun bel�rled�ğ�
esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenc�ye bağımsız araştırma yapma, b�l�msel olayları gen�ş ve

der�n b�r bakış açısı �le �rdeleyerek yorum yapma, anal�z etme ve yen� sentezlere ulaşmak �ç�n gerekl� adımları bel�rleme
yeteneğ� kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez�n, b�l�me yen�l�k get�rme, yen� b�r b�l�msel yöntem gel�şt�rme,
b�l�nen b�r yöntem� yen� b�r alana uygulama n�tel�kler�nden b�r�n� yer�ne get�rmes� gerek�r.

Ders ve kred� yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı; yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 240 AKTS

kred�s�nden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seç�ml�k en az yed� ders,
B�l�msel Araştırma Tekn�kler� ve Sem�ner Ders�, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alanı Ders�, yeterl�k sınavı ve tez
çalışmasından oluşur.

(2) L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 300 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla,
EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az on beş ders, B�l�msel Araştırma Tekn�kler� ve Sem�ner Ders�, her yarıyıl
alınacak Uzmanlık Alanı Ders�, yeterl�k sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrenc�n�n l�sans ve yüksek l�sans eğ�t�m� sırasında almış olduğu dersler üst öğren�m�nde ders yüküne ve
kred�s�ne sayılmaz.

Başarı denetlemes�
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrenc�n�n; yeterl�k sınavına g�reb�lmes� �ç�n ağırlıklı genel not ortalamasının

en az 3,00 olması gerek�r. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(2) Uzmanlık Alanı Ders�nden �k� kez üst üste veya aralıklı üç kez devamsız veya başarısız olan öğrenc�n�n

enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç kayıt olduğu programa �l�şk�n dersler�n

ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezl� yüksek l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n sek�z yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on �k�; l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n
on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek l�sans
dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde dersler�n�
başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

(3) Dersler�n� başarıyla b�t�ren, yeterl�k sınavında başarılı bulunan ve tez öner�s� kabul ed�len, ancak tez
çalışmasını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len on �k� veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

Yeterl�k sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterl�k sınavı, zorunlu ve/veya seç�ml�k dersler�n� tamamlayan öğrenc�n�n alanındak� temel

konular ve kavramlar �le doktora çalışmasıyla �lg�l� b�l�msel araştırma der�nl�ğ�ne sah�p olup olmadığının ölçülmes�d�r.



05.01.2021 27 Aralık 2020 PAZAR

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/12/20201227-3.htm 7/12

(2) Dersler�n� başarı �le tamamlayan öğrenc�ler�n yeterl�k sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda olmak üzere
yılda �k� kez yapılır.

(3) Tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�len öğrenc�ler en geç beş�nc� yarıyılın; l�sans dereces� �le kabul
ed�len öğrenc�ler en geç yed�nc� yarıyılın sonuna kadar yeterl�k sınavına g�rmek zorundadır. İlg�l� yarıyılların sonunda
yeterl�k sınavına g�rmeyen öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(4) Yeterl�k sınavına g�rmek �steyen öğrenc�, güz ve bahar yarıyılları sonunda, akadem�k takv�mde bel�rt�len
tar�hlerde yeterl�k sınavı başvurusunu �lg�l� enst�tüye yapar. Bel�rlenen tar�h dışında yapılan başvurular değerlend�rmeye
alınmaz.

(5) Yeterl�k sınavları, EABD başkanlığı tarafından �lg�l� EABD’de görev yapan öğret�m üyeler� arasından
öner�len ve EYK’ce onaylanan beş k�ş�l�k doktora yeterl�k kom�tes� tarafından düzenlen�r ve yürütülür. Kom�ten�n
görev süres� üç yıldır. Kom�teden ayrılan öğret�m üyes� yer�ne EABD başkanlığının gerekçel� öner�s� ve EYK kararı �le
yen� b�r üye atanır. Yen� üyen�n görev süres� kom�ten�n görev süres� �le aynıdır.

(6) Doktora yeterl�k kom�tes�; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlend�rmek amacıyla, tamamı �lg�l�
alandan olmak üzere danışman dah�l (yurt dışında görevlend�r�lm�ş olması durumunda bu şart aranmaz) dördü
Ün�vers�te dışından dokuz k�ş�l�k sınav jür�s�n� öner�r. Her öğrenc� �ç�n en az �k�s� Ün�vers�te dışından olmak şartı �le beş
k�ş�l�k yeterl�k jür�s� EYK kararı �le bel�rlen�r. Gerekl� görülmes� durumunda EYK öner�len jür� üye sayısını arttırab�l�r.

(7) Doktora yeterl�k sınavı, yazılı ve sözlü olarak �k� bölüm hal�nde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenc�
sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak �ç�n her �k� sınavdan da 100 üzer�nden en az 75 puan almış olmak
gerek�r.

(8) Yeterl�k sınavı tar�h� danışman tarafından bel�rlenerek, �lan ed�lmek üzere sınav tar�h�nden en az yed� gün
önce yazılı olarak enst�tüye b�ld�r�l�r. Sınav, enst�tü tarafından bel�rlenen salonda ve �lan ed�len tar�hte d�nley�c�ye açık
olarak yapılır. Sınav tar�h� ve salonu �lan ed�lmeden yapılan ve enst�tü tarafından �lan ed�len tar�h ve salonda
yapılmayan sınav tekrarlanır.

(9) Yeterl�k sınavından başarısız olan öğrenc� başarısız olduğu bölümden/bölümlerden b�r sonrak� yarıyılda aynı
jür� önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava g�rmeyen öğrenc�n�n kayıt yen�ley�p
yen�lemed�ğ�ne bakılmaksızın enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(10) Doktora yeterl�k sınav jür�s� öğrenc�n�n yazılı ve sözlü sınavlardak� başarı durumlarını değerlend�rerek
öğrenc�n�n başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar ver�r. Bu karar, doktora yeterl�k kom�tes� başkanlığınca
yeterl�k sınavını �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanakla b�ld�r�l�r.

(11) Zorunlu nedenlerle jür�ye katılamayacak üyeler gerekçeler�n�, yeterl�k sınavından önce danışman öğret�m
üyes�ne ve enst�tü müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r. Gerekçes�z b�r şek�lde yeterl�k sınavına katılmayan veya
mazeretler� EYK tarafından uygun bulunmayan jür� üyes� öğret�m üyeler�ne EABD başkanlığının öner�s� ve EYK kararı
�le b�r yıl süre �le jür� üyel�ğ�, yen� danışmanlık ve l�sansüstü ders ver�lmez.

(12) Yeterl�k sınav dönemler�nde yurt dışında görevl� olan danışman öğret�m üyes�, taleb� durumunda EYK
kararı �le sınava enst�tü tarafından oluşturulan �nterakt�f s�stem üzer�nden katılab�l�r.

Tez �zleme kom�tes�
MADDE 43 – (1) Yeterl�k sınavında başarılı bulunan öğrenc� �ç�n, enst�tünün taleb�, �lg�l� EABD başkanlığının

öner�s� ve EYK onayı �le yeterl�k sınavını tak�p eden b�r ay �ç�nde b�r tez �zleme kom�tes� oluşturulur.
(2) Tez �zleme kom�tes�, EABD başkanlığınca öner�len altı öğret�m üyes� �ç�nden, danışmanından başka �lg�l�

EABD �ç�nden ve dışından b�rer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seç�len üç öğret�m
üyes�nden oluşur. Gerekl� görülmes� durumunda EYK öner�len jür� üye sayısını arttırab�l�r.

(3) Tez öner�s� savunma sınavı �le tak�p eden �zleme sınavları söz konusu kom�te tarafından yapılır. Ortak
danışmanının olması durumunda, ortak danışman d�lerse kom�te toplantılarına katılab�l�r.

(4) Tez �zleme kom�tes�n�n kurulmasından sonrak� dönemlerde, �lg�l� EABD başkanlığının gerekçel� öner�s� ve
EYK kararı �le üyelerde değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Tez öner�s� savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterl�k sınavını başarı �le tamamlayan öğrenc�, sınav tar�h�n� tak�p eden en geç altı

ay �ç�nde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntem�n� ve çalışma planını kapsayan tez öner�s�n� tez �zleme kom�tes�
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenc�, tez öner�s� �le �lg�l� yazılı b�r raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce kom�te üyeler�ne
dağıtır.

(3) Tez öner�s� savunma sınavı, yer ve saat� �lan ed�lmek üzere, sınav tar�h�nden yed� gün önce enst�tüye
danışmanı tarafından yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(4) EYK tarafından kabul ed�lm�ş b�r mazeret� bulunmadan kom�teye süres� �ç�nde rapor sunmayan veya �lan
ed�len gün ve saatte sınava g�rmeyen öğrenc�n�n tez öner�s� redded�lm�ş sayılır.

(5) Tez �zleme kom�tes�, öğrenc�n�n sunduğu tez öner�s�n�n kabul veya redd�ne salt çoğunlukla karar ver�r. Bu
karar, danışman tarafından sınavı �zleyen üç gün �ç�nde �lg�l� enst�tüye tutanak ve tez öner�s� raporu �le b�rl�kte b�ld�r�l�r.

(6) Tez öner�s�n�n kabul ed�lmes� durumunda tez konusu, EYK kararı �le onaylanır.
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(7) Tez öner�s� redded�lm�ş öğrenc� programa aynı danışmanla devam etmek �sterse en geç üç ay �çer�s�nde,
farklı b�r danışman �le devam etmek �sterse en geç altı ay �çer�s�nde tekrar tez öner�s� savunma sınavına g�rer.

(8) Tez öner�s� �k�nc� kez redded�len öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(9) Tez öner�s� savunma sınavı dönem�nde yurt dışında görevl� olan kom�te üyeler� veya altı aydan fazla yurt

dışında bulunması gereken öğrenc� sınava enst�tü tarafından oluşturulan �nterakt�f s�stem üzer�nden katılab�l�r.
Tez �zleme sınavları
MADDE 45 – (1) Tez öner�s� kabul ed�len öğrenc� �ç�n tez �zleme kom�tes� yılda �k� kez toplanır. Bu

toplantıların b�r�nc�s� Ocak-Haz�ran, �k�nc�s� Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır.
(2) İk� �zleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerek�r.
(3) Öğrenc� tez �zleme sınavı tar�h�nden en az b�r ay önce tez �zleme kom�tes� üyeler�ne b�r rapor sunar. Bu

raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özet� ve b�r sonrak� dönemde yapılacak çalışma planı bel�rt�l�r.
(4) Tez �zleme sınavı, yer ve saat� �lan ed�lmek üzere sınav tar�h�nden en az yed� gün önce enst�tüye danışmanı

tarafından yazılı olarak b�ld�r�l�r.
(5) Tez �zleme sınavı sonucunda öğrenc�n�n tez çalışması, tez �zleme kom�tes� tarafından başarılı veya başarısız

olarak bel�rlen�r.
(6) EYK tarafından kabul ed�lm�ş b�r mazeret� bulunmadan enst�tüye süres� �ç�nde rapor sunmayan veya �lan

ed�len gün ve saatte sınava g�rmeyen öğrenc�n�n tez �zleme sınavı başarısız sayılır.
(7) Tez �zleme sınavına katılarak veya mazerets�z olarak tez �zleme sınavına katılmayarak üst üste �k� kez veya

aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.
(8) Tez öner�s� savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul ed�len, ancak tak�p eden tez �zleme sınavları

sonucunda tez konusu değ�ş�kl�ğ�n�n söz konusu olduğu hallerde, kom�te konuya �l�şk�n b�r rapor hazırlar ve enst�tüye
sunar. EYK tarafından �ncelenen rapor uygun görüldüğü takd�rde EYK kararı tar�h� �t�bar� �le en geç altı ay �çer�s�nde
öğrenc� tez öner�s� savunma sınavına g�rer. Süres� �çer�s�nde tez öner�s� savunma sınavına g�rmeyen ya da başarısız olan
öğrenc� aynı danışmanla devam etmek �sterse en geç üç ay �çer�s�nde, farklı b�r danışman �le devam etmek �sterse en geç
altı ay �çer�s�nde tekrar tez öner�s� savunma sınavına g�rer. Bu süre �çer�s�nde sınava g�rmeyen ya da başarısız olan
öğrenc�n�n Enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(9) Tez �zleme kom�tes� tarafından tez konusu değ�şt�r�len öğrenc� yen� b�r tez öner�s� ve en az üç tez �zleme
sınavına g�rmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Kayıt yen�ley�p faal�yette bulunmayan öğrenc�, tez �zleme sınavından başarısız sayılır.
(11) Tez �zleme sınavı dönem�nde yurt dışında görevl� olan kom�te üyeler� veya altı aydan fazla yurt dışında

bulunması gereken öğrenc� sınava enst�tü tarafından oluşturulan �nterakt�f s�stem üzer�nden katılab�l�r.
Doktora tez�n�n sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora tez�n�n sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�n�n;
a) Tez�n� Senato tarafından bel�rlenen tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazarak danışmanına sunması,
b) Danışmanının tez�n savunulab�l�r veya savunulamaz olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le b�rl�kte tez� enst�tüye

tesl�m etmes�,
c) En az üç başarılı tez �zleme kom�tes� raporu sunması,
ç) Senato tarafından bel�rlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tez�n� enst�tüye tesl�m ed�p jür� önünde sözlü olarak savunması,
gerek�r.
Tez savunma jür�s�
MADDE 47 – (1) Tez savunma jür�s�n�n oluşumuna �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Jür�, üçü öğrenc�n�n tez �zleme kom�tes�nde yer alan öğret�m üyeler� ve �k�s� başka b�r yükseköğret�m

kurumunun öğret�m üyes� olmak üzere beş k�ş�den oluşur.
b) Tez �zleme kom�tes� üyeler� sab�t olmak üzere Ün�vers�te �ç�nden �k�, farklı b�r yükseköğret�m kurumundan

dört, toplam altı öğret�m üyes� öner�l�r. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r. Gerekl� görülmes�
durumunda EYK öner�len jür� üye sayısını arttırab�l�r.

c) Jür�, danışman ve �lg�l� EABD başkanlığının önerd�ğ� öğret�m üyeler� arasından sıralamaya bakılmaksızın
EYK kararı �le oluşturulur. Öner�len jür� üyeler�n�n uzmanlık alanları �le öğrenc�n�n tez konusunun uyumlu olması
gerek�r.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezler�n EYK tarafından savunma jür�ler� oluşturulmaz.
Tez savunma sınavı
MADDE 48 – (1) Tez savunma sınavına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak danışman ve jür� üyeler�ne gönder�r.
b) Danışman ve jür� üyeler� rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar

ver�lmek üzere tez� enst�tü yönet�m kuruluna gönder�r.
c) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on beş günden erken olmamak üzere

en geç otuz gün �ç�nde toplanarak öğrenc�y� tez savunma sınavına alır.
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ç) Zorunlu nedenlerle jür�ye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçeler�n� tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ�
tar�hten �t�baren yed� gün �ç�nde danışman öğret�m üyes�ne ve �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r.
Gerekçes�z b�r şek�lde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretler� EYK tarafından uygun bulunmayan jür� üyes�
öğret�m üyeler�ne EABD başkanlığının öner�s� ve EYK kararı �le b�r yıl süre �le yen� danışmanlık ve l�sansüstü ders
ver�lmez.

d) Tez savunma sınavı tar�h� danışman tarafından bel�rlenerek, �lan ed�lmek üzere sınav tar�h�nden en az yed�
gün önce yazılı olarak enst�tüye b�ld�r�l�r. Sınav, enst�tü tarafından bel�rlenen salonda ve �lan ed�len tar�hte d�nley�c�ye
açık olarak yapılır. Sınav tar�h� ve salonu �lan ed�lmeden yapılan ve enst�tü tarafından �lan ed�len tar�h ve salonda
yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümler�nden oluşur. Sınav
esnasında öğrenc�ye yalnız jür� üyeler� soru sorab�l�r.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür� üyeler�, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız
veya düzeltme kararı �le değerlend�r�r. Danışman öğret�m üyes� tarafından tez savunma sınavını �zleyen üç gün �ç�nde
jür� üyeler� tarafından hazırlanan jür� değerlend�rme rapor formları �le b�rl�kte tez savunma tutanağı �lg�l� enst�tüye
tesl�m ed�l�r.

g) Düzeltme kararının ver�lmes� hal�nde, tez�n düzelt�lmes� �ç�n öğrenc�ye en fazla altı ay süre tanınır. Danışman
sınav tar�h�nden en az on beş gün önce tez�n savunulab�l�r veya savunulamaz olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le b�rl�kte
tez� Enst�tüye tesl�m eder. Enst�tü Benzerl�k Raporunu jür� üyeler�ne �let�r. Öğrenc� aynı jür� önünde tez�n� yen�den
savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda altı ay �çer�s�nde tez� Enst�tüye tesl�m etmeyen, geçerl� b�r mazeret� olmaksızın tez
savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

h) Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız
bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Doktora d�ploması
MADDE 49 – (1) Tez� kabul ed�len öğrenc�; tez savunma sınav tar�h�n� tak�p eden b�r ay �çer�s�nde tez�n�n üç

adet c�ltlenm�ş ve elektron�k ortamda kayded�lm�ş kopyasını ve YÖK tarafından �stenen belge ve dokümanları
tamamlayarak enst�tüye tesl�m eder. Tez tesl�m şartını yer�ne get�ren öğrenc�, EYK kararı �le doktora dereces� almaya
hak kazanır.

(2) Enst�tü yönet�m kurulu talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne
get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam�
süres�n�n dolması hal�nde enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Doktora d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n kayıtlı olduğu EABD/EASD’dek� programın onaylanmış adı,
mezun�yet tar�h�, d�ploma numarası ve T.C. k�ml�k numarası bulunur.

(4) Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(5) Öğrenc�ye d�ploma �le b�rl�kte program süres�nce almış olduğu dersler�n not dökümü ver�l�r.
(6) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde doktora tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel araştırma ve

faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK Başkanlığına gönder�l�r.
ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterl�k Programı
Amaç
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterl�k programının amacı; özgün b�r sanat eser�n�n ortaya konulmasını, müz�k ve

sahne sanatlarında �se üstün b�r uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğer� b�r yükseköğret�m programıdır.
Ders ve kred� yükü
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterl�k programı; yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 240 AKTS

kred�s�nden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seç�ml�k en az yed� ders, B�l�msel
Araştırma Tekn�kler� ve Sem�ner Ders�, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alanı Ders�, uygulamalar �le tez, serg�, proje,
res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalardan oluşur.

(2) L�sans dereces� �le kabul ed�lm�ş öğrenc�ler �ç�n 300 AKTS kred�s�nden az olmamak koşuluyla, EASD
başkanlığının öngördüğü en az on beş ders, B�l�msel Araştırma Tekn�kler� ve Sem�ner Ders�, her yarıyıl alınacak
Uzmanlık Alanı Ders�, uygulamalar �le tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmalardan oluşur.

(3) Öğrenc�n�n l�sans ve yüksek l�sans eğ�t�m�nde başarılı olduğu dersler sanatta yeterl�k kred�s�ne sayılmaz.
Başarı denetlemes�
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterl�k programı öğrenc�s�n�n; tez konusunu bel�rleyeb�lmes� �ç�n ağırlıklı genel not

ortalamasının en az 3,00 olması gerek�r. Ders dönem� süres�nde ortalama şartını sağlayamayan öğrenc�n�n enst�tü �le
�l�ş�ğ� kes�l�r.

(2) Uzmanlık alan ders�nden �k� kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ�
kes�l�r.

Süre
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MADDE 53 – (1) Sanatta yeterl�k programını tamamlama süres�, b�l�msel hazırlıkta geçen süre har�ç kayıt
olduğu programa �l�şk�n dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere, her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın tezl� yüksek l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n sek�z yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on �k�;
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n on yarıyıl olup azam� tamamlama süres� on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterl�k programı �ç�n gerekl� kred�l� dersler� başarıyla tamamlamanın azam� süres� tezl� yüksek
l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n dört yarıyıl, l�sans dereces� �le kabul ed�lenler �ç�n altı yarıyıldır. Bu süre �ç�nde
dersler�n� başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenc�n�n enst�tü
�le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Kred�l� dersler�n� ve uygulamalarını başarı �le b�t�ren, ancak tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b�
çalışmalarını b�r�nc� fıkrada bel�rt�len azam� on �k� veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc�n�n
enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Tez konusunun bel�rlenmes�, değ�şt�r�lmes�
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterl�k programı öğrenc�s� tez konusunun bel�rlenmes� �ç�n, 60 AKTS ders kred�s�n�

tamamladıktan sonra enst�tüden alınan tez konusu bel�rleme onay formunu, danışman ve öğrenc�n�n b�rl�kte bel�rled�ğ�
tez, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmaların konusunu ve başlığını tez öner� formuna yazarak EABD/EASD
başkanlığına tesl�m etmes� gerek�r. Bölüm kurulu kararı �le enst�tüye �let�len tez öner�s� EYK kararı �le kes�nleş�r.

(2) Tez konusu değ�ş�kl�ğ� �ç�n akadem�k takv�mde bel�rt�len sürede danışmanın onayını taşıyan tez öner�
formunu öğrenc�n�n EABD/EASD başkanlığına tesl�m etmes� gerek�r. Bölüm kurulu kararı �le enst�tüye �let�len tez
konusu değ�ş�kl�ğ� EYK kararı �le kes�nleş�r.

(3) Tez konusu bel�rleyen öğrenc� tez�n� en erken tez�n bel�rlend�ğ� dönem dâh�l beş yarıyıl çalışmak zorundadır.
(4) Tez konusu değ�ş�kl�ğ� yapan öğrenc� tez�n� en az üç yarıyıl çalışmak zorundadır.
Sanatta yeterl�k tez�n�n sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterl�k tez�n�n/çalışmalarının sonuçlandırılması �ç�n öğrenc�n�n;
a) Tez�n� Senato tarafından bel�rlenen tez yazım kılavuzuna uygun b�ç�mde yazarak danışmanına sunması,
b) Danışmanın tez�n savunulab�l�r olduğuna �l�şk�n görüş yazısı �le b�rl�kte tez� enst�tüye tesl�m etmes�,
c) Tez konusunun bel�rlend�ğ� tar�h� tak�p eden dört yarıyılını tamamlamış olması,
ç) Senato tarafından bel�rlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tez�n� enst�tüye tesl�m ed�p jür� önünde sözlü olarak savunması,
gerek�r.
Sanatta yeterl�k savunma jür�s�
MADDE 56 – (1) Tez savunma jür�s�n�n oluşumuna �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Jür�, danışman ve EASD başkanlığının öner�s� ve EYK onayı �le atanır. Jür�, en az �k�s� Ün�vers�te dışından

öğret�m üyes� olmak üzere danışman dah�l beş k�ş�den oluşur.
b) Danışman sab�t olmak üzere Ün�vers�te �ç�nden dört, farklı b�r yükseköğret�m kurumundan dört, toplam

sek�z öğret�m üyes� öner�l�r. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jür�de yer alab�l�r. Gerekl� görülmes� durumunda EYK
öner�len jür� üye sayısını arttırab�l�r.

c) Jür�, danışman ve �lg�l� EASD başkanlığının öner�s� �le öner�len öğret�m üyeler� arasından sıralamaya
bakılmaksızın EYK kararı �le oluşturulur. Öner�len jür� üyeler�n�n uzmanlık alanları �le öğrenc�n�n tez konusunun
uyumlu olması gerek�r.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezler�n EYK tarafından savunma jür�ler� oluşturulmaz.
Tez savunma sınavı
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Enst�tü söz konusu teze �l�şk�n �nt�hal yazılım programı raporunu alarak danışman ve jür� üyeler�ne gönder�r.
b) Danışman ve jür� üyeler� rapordak� ver�lerde gerçek b�r �nt�hal�n tesp�t� hal�nde gerekçes� �le b�rl�kte karar

ver�lmek üzere tez� enst�tü yönet�m kuruluna gönder�r.
c) Jür� üyeler�, söz konusu tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren on beş günden erken olmamak üzere

en geç otuz gün �ç�nde toplanarak öğrenc�y� tez savunma sınavına alır.
ç) Zorunlu nedenlerle jür�ye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçeler�n� tez�n kend�ler�ne tesl�m ed�ld�ğ�

tar�hten �t�baren yed� gün �ç�nde danışman öğret�m üyes�ne ve �lg�l� enst�tü müdürlüğüne yazılı olarak b�ld�r�r.
Gerekçes�z b�r şek�lde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretler� EYK tarafından uygun bulunmayan jür� üyes�
öğret�m üyeler�ne EABD/EASD başkanlığının öner�s� ve EYK kararı �le b�r yıl süre �le yen� danışmanlık ve l�sansüstü
ders ver�lmez.

d) Tez savunma sınavı tar�h� danışman tarafından bel�rlenerek, �lan ed�lmek üzere sınav tar�h�nden yed� gün önce
yazılı olarak enst�tüye b�ld�r�l�r. Sınav, enst�tü tarafından bel�rlenen salonda ve �lan ed�len tar�hte d�nley�c�ye açık olarak
yapılır. Sınav tar�h� ve salonu �lan ed�lmeden yapılan ve enst�tü tarafından �lan ed�len tar�h ve salonda yapılmayan sınav
tekrarlanır.

e) Tez hazırlayan öğrenc� elde ett�ğ� sonuçları, serg�, proje, res�tal, konser, tems�l g�b� çalışmasını açıklayan ve
belgeleyen metn� Senato tarafından kabul ed�len yazım kurallarına uygun b�ç�mde yazarak, tez, serg�, proje, res�tal,
konser, tems�l g�b� çalışmalarını jür� önünde sözlü olarak savunur.
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f) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu �zleyen soru-cevap bölümler�nden oluşur. Sınav
esnasında öğrenc�ye yalnız jür� üyeler� soru sorab�l�r.

g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür� üyeler�, sanatta yeterl�k çalışmasını salt çoğunlukla
başarılı/başarısız veya düzeltme kararı �le değerlend�r�r. Danışman öğret�m üyes� tarafından tez savunma sınavını
�zleyen üç gün �ç�nde jür� üyeler� tarafından hazırlanan jür� değerlend�rme rapor formları �le b�rl�kte tez savunma
tutanağı �lg�l� enst�tüye tesl�m ed�l�r.

ğ) Düzeltme kararının ver�lmes� hal�nde, tez�n düzelt�lmes� �ç�n öğrenc�ye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenc�
sınav tar�h�nden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jür�ye çalışmasını tesl�m eder ve aynı jür� önünde yen�den
savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda bel�rt�len süre �çer�s�nde geçerl� b�r mazeret� olmaksızın tez savunma sınavına
katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

ı) Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız
bulunan öğrenc�n�n enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

Sanatta yeterl�k d�ploması
MADDE 58 – (1) Tez� kabul ed�len öğrenc�; tez savunma sınav tar�h�n� tak�p eden b�r ay �çer�s�nde, tez�n�n dört

adet c�ltlenm�ş ve elektron�k ortamda kayded�lm�ş kopyasını ve YÖK tarafından �stenen belge ve dokümanları
tamamlayarak enst�tüye tesl�m eder. Tez tesl�m şartını yer�ne get�ren öğrenc�ye EYK kararı �le sanat dalının özell�ğ�ne
göre alanı bel�rleyen b�r d�ploma ver�l�r.

(2) Enst�tü yönet�m kurulu talep hal�nde tesl�m süres�n� en fazla b�r ay daha uzatab�l�r. Bu koşulları yer�ne
get�rmeyen öğrenc� koşulları yer�ne get�r�nceye kadar d�plomasını alamaz, öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz ve azam�
süres�n�n dolması hal�nde enst�tü �le �l�ş�ğ� kes�l�r.

(3) Sanatta yeterl�k d�ploması üzer�nde öğrenc�n�n �zlem�ş olduğu EASD’dek� programın onaylanmış adı
bulunur.

(4) Mezun�yet tar�h� tez�n sınav jür� kom�syonu tarafından �mzalı nüshasının enst�tüye tesl�m ed�ld�ğ� tar�ht�r.
(5) Ayrıca d�plomada mezun�yet tar�h�, d�ploma numarası ve T.C. k�ml�k numarası yazılır. Öğrenc�ye d�ploma

�le b�rl�kte program süres�nce almış olduğu dersler�n not dökümü de ver�l�r.
(6) Tez�n tesl�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde sanatta yeterl�k tez�n�n b�r kopyası elektron�k ortamda, b�l�msel

araştırma ve faal�yetler�n h�zmet�ne sunulmak üzere enst�tü tarafından YÖK Başkanlığına gönder�l�r.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Aynı anda b�rden fazla programa kayıt
MADDE 59 – (1) Tezs�z yüksek l�sans programları har�ç, aynı anda b�rden fazla l�sansüstü programa kayıt

yaptırılamaz ve devam ed�lemez.
Afet ve salgın dönemler�nde uygulanacak ek süreler
MADDE 60 – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındak� l�sansüstü eğ�t�m öğrenc�ler�ne talepler� hal�nde b�r

dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda b�r dönem daha olmak üzere en fazla �k�
dönem ek süre ver�leb�l�r, ver�len bu ek süreler azam� süreden sayılmaz.

B�r�nc� derece akrabalık ve sıhr� hısımlık bağı
MADDE 61 – (1) Öğrenc� �le b�r�nc� derece akrabalık ve sıhr� hısımlık bağı olan öğret�m üyeler� öğrenc�ye

danışman ve/veya ortak danışman olarak atanamaz; öğrenc� kabulü, doktora yeterl�l�k, tez �zleme ve tez savunma
sınavlarında görev alamazlar.

(2) Öğrenc� �le akrabalık ve sıhr� hısımlık bağı sonradan tesp�t ed�len öğret�m üyeler� jür�den çıkarılarak yerler�ne
yedek jür� üyeler� görevlend�r�l�r. Gereğ� hal�nde jür� yen�den bel�rlen�r.

Tebl�gat
MADDE 62 – (1) Eğ�t�m-öğret�m, sınavlar ve benzer� konularda �lg�l� enst�tünün elektron�k sayfasında yapılan

�lanlar öğrenc�n�n şahsına yapılmış sayılır. Öğrenc� hakkındak� d�ğer b�reysel �şlemler, �lk kayıtta öğrenc� tarafından
yazılı olarak beyan ed�len veya daha sonra yazılı b�ld�r�mle değ�şt�r�len posta veya elektron�k posta adres�ne yollanmak
suret�yle tebl�ğ ed�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le YÖK

kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 64 – (1) 5/3/2017 tar�hl� ve 29998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Ün�vers�tes�

L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılı başından önce aynı anda b�rden fazla l�sansüstü

programa kayıtlı olan öğrenc�ler hakkında 59 uncu madde hükümler� uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenc�ler

doktora programlarına başvurab�l�r.
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(3) 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılı başından önce kayıt yaptıran l�sansüstü öğrenc�ler� �ç�n azam� süreler, 2016-
2017 eğ�t�m-öğret�m yılı başından �t�baren başlar.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sakarya Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


