LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠNE ĠLĠġKĠN DEĞĠġEN
MADDELER
1. Başvurularda "bilimsel değerlendirme" kriterinin de göz önüne alınabileceği eklenmiştir.
2. Üniversite senatosunun kabul şartlarının usul ve esaslarını belirleyeceği adaylara yurt
dışında ikamet eden Türkler yerine lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C
vatandaşları olarak açıklık getirilmiştir.
3. Lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremeyeceği hüküm altına
alınmıştır.
4. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt
yaptırılamayacağı ve devam edilemeyeceği eklenmiştir.
5. Program yeterliliklerinin hesabında AKTS kredisine göre uygulama getirildi. Özel
öğrencilik için azami süre (iki yarıyıl) ve muafiyet verilebilecek derslerin azami %'si (%50)
belirlenmiştir.
6. Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebileceği
eklendi. Tezli YL programında lisans öğreniminde seçilebilecek derslerin diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilecek miktarının azamisi
belirlenmiştir (en fazla iki ders).
7. Lisansüstü programlarda ilişik kesme getirildi ve şartları düzenlenmiştir.
8. Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans programlarının asgari süresi belirlenmiştir
9. Lisansüstü programlarda danışman atanma şartları düzenlenmiştir. (Danışman üniversitenin
kendi kadrosunda, 2. Danışmanın üniversite kadrosu dışından olabileceği ve en az doktora
dereceli, doktorada bir yüksek lisans tezi yönetmiş olma vs.).
10. Tezlerin konusu danışman ve öğrencinin birlikte belirlemesine ilişkin hüküm eklenmiştir.
11. Tezlerin teslim şartları belirlenmiştir. (Danışman tarafından + uygunluk yazısı + intihal
raporu).
12. Danışmanın oy hakkı üniversite kararına bırakılmıştır.
13. Yeterlik sınavlarının durumu ve başarısızlıkta izlenecek yol açıklanmıştır.
14. (Yazılı + sözlü / başarısız bölümden tekrar sınav hakkı).
15. Tez izleme raporu sayısı belirlemiştir. (En az 3)
16. Yeterlilik ve tez savunma toplantılarının dinleyicilere açık yapılması eklenmiştir.
17. Sanatta yeterlik / Doktora programı Danışman atama tarihi 2. yarıyıl sonuna çekilmiştir.
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20.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7
nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde
yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” hükmü yer almaktadır.
20.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17
nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” hükmü yer almaktadır.
Aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde ise; “Bu Yönetmelikle getirilmiş
hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden
itibaren başlar.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirildiğinde;
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği önce kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin azami
dersleri tamamlama ve tez bitirme sürelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
13.06.2016 tarih ve 35253 sayılı yazısı ile 2016-2017 güz dönemi itibariyle birinci dönem
olarak esas alınması belirtilmektedir.
Tezli Yüksek Lisans Programı için örneğin; 2013-2014 güz döneminde bir
yükseköğretim kurumunda Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt
yaptıran öğrencinin başarısız dersleri olduğunu varsayarsak, öğrencinin 2016-2017 yılı güz
dönemi itibarıyla birinci dönemi başlayacaktır. Öğrenci geriye kalan üç dönemde de (20172018 bahar yarıyılı sonuna kadar) derslerini veremez ise yükseköğretim kurumundan
iliĢiği kesilecektir.
Diğer taraftan öğrenci tez döneminde ise eğitim dönemi 2016-2017 güz dönemi
itibarıyla birinci dönem olarak baĢlayacak ve yönetmelik ile öngörülen (2018-2019
bahar yarıyılı sonuna kadar) sürede tezini teslim etmediği takdirde iliĢiği kesilecektir.
Doktora Programı için Örneğin; 2013-2014 güz döneminde bir yükseköğretim
kurumunda Fizik Anabilim Dalı Doktora Programına kayıt yaptıran öğrencinin başarısız
dersleri olduğunu varsayarsak, öğrencinin 2016-2017 yılı güz dönemi itibarıyla birinci
dönemi başlayacaktır. Öğrenci geriye kalan üç dönemde de (2017-2018 bahar yarıyılı
sonuna kadar) derslerini veremez ise yükseköğretim kurumundan iliĢiği kesilecektir.
Diğer taraftan öğrenci tez döneminde ise eğitim dönemi 2016-2017 güz dönemi
itibarıyla birinci dönem olarak baĢlayacak ve yönetmelik ile öngörülen (2021-2022
bahar yarıyılı sonuna kadar) sürede tezini teslim etmediği takdirde iliĢiği kesilecektir.

B. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCĠLER
20.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde, tezsiz
yüksek lisans programını tamamlama süresi ise bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl olarak
belirlenmiştir.
Üç yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri yükseköğretim kurumu tarafından
kesilecektir. Bu nedenle 2015 bahar döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere ilişkin 20162017 güz yarı yılı itibariyle 1. Dönem kabul edilecek ve geriye kalan bir yıl içinde (20172018 Güz yarı yılı sonuna kadar) mezun olamayan tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin
kayıtları silinecektir.
Örneğin; 2015-2016 Güz yarı yılında tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran
öğrenci 2016-2017 Güz yarıyılı birinci dönemi gibi değerlendirilecek ve geriye kalan üç
dönemde mezun olamadığı takdirde iliĢiği kesilecektir.
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