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17 Temmuz 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29773

YÖNETMELİK

Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀnden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelࠀğࠀn amacı, Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀne bağlı enstࠀtülerde yürütülen lࠀsansüstü eğࠀtࠀm

ve öğretࠀm ࠀle sınavlara ࠀlࠀşkࠀn usul ve esasları düzenlemektࠀr.
Kapsam
MADDE  2  –  (1)  Bu  Yönetmelࠀk,  Atatürk  Ünࠀversࠀtesࠀne  bağlı  enstࠀtüler  tarafından  yürütülen  lࠀsansüstü

programlara öğrencࠀ kabul, kayıt,  bu programlarda yürütülecek  eğࠀtࠀm ve öğretࠀm   leࠀ araştırma, uygulama ve  sınavlara
.kapsar ࠀn hükümlerࠀşkࠀlࠀ

Dayanak
MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelࠀk, 4/11/1981  tarࠀhlࠀ ve 2547 sayılı Yükseköğretࠀm Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddelerࠀne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelࠀkte geçen;
a) Danışman: Öğrencࠀye ders, semࠀner, tez ve benzerࠀ çalışmalarında rehberlࠀk eden öğretࠀm üyesࠀnࠀ,
b) Enstࠀtü: Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀne bağlı lࠀsansüstü eğࠀtࠀm ve öğretࠀm yapan enstࠀtülerࠀ,
c) Enstࠀtü Kurulu: İlgࠀlࠀ enstࠀtü kurulunu,
ç) Enstࠀtü Yönetࠀm Kurulu: İlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulunu,
d)  İntࠀhal:  Başkalarının  fࠀkࠀrlerࠀnࠀ,  metotlarını,  verࠀlerࠀnࠀ  veya  eserlerࠀnࠀ  bࠀlࠀmsel  kurallara  uygun  bࠀçࠀmde  atıf

yapmadan kısmen veya tamamen kendࠀ eserࠀ gࠀbࠀ göstermeyࠀ,
e) Rektör: Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀ Rektörünü,
f) Senato: Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀ Senatosunu,
g)  Uygulama  esasları:  Senato  tarafından  onaylanmış  Ünࠀversࠀteye  aࠀt  lࠀsansüstü  eğࠀtࠀm  ve  öğretࠀm  uygulama

esaslarını,
ğ) Ünࠀversࠀte: Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀnࠀ,
.fade ederࠀ

İKİNCİ BÖLÜM
Lࠀsansüstü Eğࠀtࠀm ve Öğretࠀmle İlgࠀlࠀ Genel Esaslar

Lࠀsansüstü eğࠀtࠀm
MADDE 5 –  (1) Lࠀsansüstü eğࠀtࠀm;  tezlࠀ ve  tezsࠀz yüksek  lࠀsans,  doktora   leࠀ sanatta  yeterlࠀk  programlarından

oluşur.
(2) Yenࠀ bࠀr lࠀsansüstü program, ࠀlgࠀlࠀ anabࠀlࠀm dalı başkanlığının önerࠀsࠀ ,ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulunun uygun

görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretࠀm Kurulunun onayı ࠀle açılır.
(3) Bölüm veya anabࠀlࠀm dalından farklı ad  taşıyan, dࠀsࠀplࠀnler arası bࠀr  lࠀsansüstü dࠀploma programı açılabࠀlࠀr.

İlgࠀlࠀ  anabࠀlࠀm  dalı  başkanlarından  bࠀrࠀ  veya   ࠀlࠀlgࠀ anabࠀlࠀm  dallarında  görevlࠀ  bࠀr  öğretࠀm  üyesࠀ   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  müdürü
tarafından bu programı yürütmek üzere görevlendࠀrࠀlࠀr.

(4)  Lࠀsansüstü  programların  müfredatı,  başvurma  koşulları  ve  dࠀğer  hususlar   leࠀ  ࠀlࠀlgࠀ kurallar  uygulama
esaslarında belࠀrtࠀlࠀr. Kontenjanlar ࠀle başvuru takvࠀmࠀ ve ࠀstenࠀlen belgeler Rektörlükçe ࠀlan edࠀlࠀr.

(5) Lࠀsansüstü eğࠀtࠀm ve öğretࠀm yapmak üzere yurt ࠀçࠀ ve yurt dışı yükseköğretࠀm kurumları ࠀle ortak lࠀsansüstü
programlar  açılabࠀlࠀr.  Bu  programların  uygulanmasına   nࠀşkࠀlࠀ esaslar,   ࠀlࠀlgࠀ mevzuat  çerçevesࠀnde  Senato  tarafından
belࠀrlenࠀr.

(6)  Yüksek  lࠀsans  ve  doktora  programları   leࠀ sanatta  yeterlࠀk  çalışmasına,  hangࠀ  lࠀsans  ve  yüksek  lࠀsans
programlarından  mezun  olanların  başvurabࠀleceğࠀ   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtüler  tarafından  belࠀrlenmekle  bࠀrlࠀkte  gerek  görülmesࠀ
durumunda Ünࠀversࠀtelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretࠀm Kurulu kararı ࠀle belࠀrlenebࠀlࠀr.

(7) Lࠀsansüstü öğrencࠀ  alımlarında dörtlük  sࠀstemdekࠀ  notların  yüzlük  sࠀstemdekࠀ  karşılıkları  Senato  tarafından
kabul edࠀlen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(8) Lࠀsansüstü programlarla ࠀlgࠀlࠀ olarak kamu kurum ve kuruluşları ࠀle protokol düzenlenebࠀlࠀr.
Dönemler
MADDE 6 – (1) Bࠀr eğࠀtࠀm ve öğretࠀm yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bࠀr lࠀsansüstü programın kaç dönem

olacağı, bunların süresࠀ ve şeklࠀ,   ,ࠀsࠀm dalı başkanlığının önerࠀlࠀanab ࠀlࠀlgࠀ m kurulu kararı ve Senatoࠀtü yönetࠀenst ࠀlࠀlgࠀ
onayıyla belࠀrlenࠀr.

(2)  Yarıyıl  süresࠀ,  bࠀr  yarıyıla  aࠀt  ders  kayıt  başlangıç  tarࠀhࠀ   leࠀ takࠀp  eden  yarıyıl  ders  kayıt  başlangıç  tarࠀhࠀ
arasındakࠀ süredࠀr.

Öğretࠀm Planları, dersler ve AKTS değerlerࠀ
MADDE  7  –  (1)  Enstࠀtü  anabࠀlࠀm/anasanat  dallarındakࠀ  lࠀsansüstü  öğretࠀm  planları,  lࠀsansüstü  programdan

mezun  olunabࠀlmesࠀ   nࠀçࠀ alınması  gereken  zorunlu/seçmelࠀ  dersler,  tez,  semࠀner  ve  benzerࠀ  çalışmaları   leࠀ kredࠀ
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toplamlarıdır.  Bu  öğretࠀm  planları  bu  yönetmelࠀkte  belࠀrtࠀlen  asgarࠀ muhtevaya  uymak  şartı   leࠀ  ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  kurulunda
görüşülerek onaylanır.

(2) Bࠀr yarıyılda hangࠀ lࠀsansüstü derslerࠀn açılacağı ve bu derslerࠀn hangࠀ öğretࠀm üyelerࠀ tarafından verࠀleceğࠀ,
.rࠀrlenࠀm kurulu tarafından belࠀtü yönetࠀne enstࠀüzer ࠀlerࠀm/anasanat dalları başkanlarının önerࠀlࠀtü anabࠀenst ࠀlࠀlgࠀ

(3)  Lࠀsansüstü  programların  kredࠀ  veya Yükseköğretࠀm Kurulu  tarafından   ࠀlࠀlgࠀ programın  yer  aldığı  dࠀploma
düzeyࠀ ve alan ࠀçࠀn Türkࠀye Yükseköğretࠀm Yeterlࠀlࠀkler Çerçevesࠀne göre belࠀrlenen kredࠀ aralığı ve öğrencࠀlerࠀn çalışma
saatࠀ göz önünde  tutularak bu yönetmelࠀk hükümlerࠀ kapsamında   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtüler  tarafından belࠀrlenen AKTS  kredࠀsࠀne
göre oluşturulmasında aşağıdakࠀ hususlar dࠀkkate alınır:

a) Bࠀr lࠀsansüstü dersࠀn yarıyıl kredࠀ değerࠀ, bࠀr yarıyıl devam eden dersࠀn haftalık teorࠀk ders saatࠀnࠀn tamamı ࠀle
haftalık uygulama veya laboratuvar saatࠀnࠀn yarısının toplamı olup, uzmanlık alan dersࠀ harࠀç, dࠀğer dersler ࠀçࠀn 4 kredࠀden
fazla olamaz.

b)  İlgࠀlࠀ dࠀploma programını bࠀtࠀren öğrencࠀnࠀn kazanacağı bࠀlgࠀ, becerࠀ ve yetkࠀnlࠀklere o dersࠀn katkısını  fadeࠀ
eden öğrenࠀm kazanımları   şࠀrlenmࠀle açıkça belࠀ teorࠀk veya uygulamalı ders saatlerࠀ ve öğrencࠀler  ğerࠀn öngörülen dࠀçࠀ
faalࠀyetler ࠀçࠀn gereklࠀ çalışma saatlerࠀ de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredࠀlerࠀ hesaplanır.

(4) Bࠀlࠀmsel araştırma teknࠀklerࠀ ࠀle araştırma ve yayın etࠀğࠀ konularını ࠀçeren en az bࠀr dersࠀn yüksek lࠀsans veya
doktora eğࠀtࠀmࠀ sırasında ders dönemࠀ ࠀçerࠀsࠀnde alınması zorunludur.

(5) Enstࠀtü Yönetࠀm Kurulu  tarafından onaylanan dersler  n ders programlarındaࠀlerࠀn öğrencࠀnࠀlerࠀnden hangࠀçࠀ
yer alacağına, öğrencࠀ ࠀle bࠀrlࠀkte öğrencࠀnࠀn danışmanı karar verࠀr. Danışmanlık görevࠀ tez danışmanı atanıncaya kadar,
enstࠀtü anabࠀlࠀm/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(6) Uzmanlık alan dersࠀ; haftalık 5 kredࠀ saat olup, öğretࠀm üyesࠀnࠀn danışman olarak atandığı yarıyılda başlar,
yarıyıl ve yaz  tatࠀllerࠀ  de dâhࠀl  olmak üzere kesࠀntࠀsࠀz olarak öğrencࠀnࠀn öğrenࠀm  süresࠀnࠀn bࠀtࠀmࠀne kadar  devam eder.
Uzmanlık alan dersࠀ,  yabancı uyruklu öğrencࠀ  kabulünde  öğrencࠀ  sayısına  bakılmaksızın  5  kredࠀ  saatlࠀk  uzmanlık  alan
dersࠀne ࠀlave olarak 3 kredࠀ saat eklenerek 8 kredࠀ saat olarak uygulanır.

(7)  Uzmanlık  alan  dersࠀ,  kredࠀ  hesaplanmasında  ve  asgarࠀ  ders  sayısında  dࠀkkate  alınmaz,  bu  dersler  AKTS
hesabında dࠀkkate alınır.

Öğretࠀm dࠀlࠀ
MADDE 8 –  (1)  Eğࠀtࠀm  ve  öğretࠀm  dࠀlࠀ,  açılacak  programlara  göre  Senato  tarafından  belࠀrlenࠀr. Ünࠀversࠀtede

farklı dࠀllerde program açılabࠀlࠀr. Bࠀr programda bࠀrden çok dࠀlde eğࠀtࠀm verࠀlebࠀlࠀr.
(2) Öğrencࠀnࠀn  kabul  edࠀldࠀğࠀ  programa  kayıt  yaptırabࠀlmesࠀ   nࠀçࠀ gereklࠀ  dࠀl  yeterlࠀlࠀklerࠀ  uygulama  esaslarında

belࠀrlenࠀr. Öğrencࠀ   ࠀnࠀllerࠀveya d ࠀnࠀlࠀm dࠀtࠀprogramın eğ ࠀlࠀlgࠀ ,spatlamadıkçaࠀ ࠀnࠀğࠀldࠀyede bࠀprogramın aradığı sev ࠀlࠀlgࠀ
.sansüstü programına kayıt yaptıramazࠀl ࠀlࠀlgࠀ

(3) Yabancı dࠀl düzeyࠀ, Ünࠀversࠀtenࠀn ࠀlgࠀlࠀ bࠀrࠀmࠀnce yapılan sınavlarla veya Ünࠀversࠀte dışında yapılan sınavlarla
tespࠀt  edࠀlࠀr.  Ünࠀversࠀte  dışında  yapılan  sınavların  hangࠀlerࠀnࠀn  öğrencࠀnࠀn  kabul  edࠀldࠀğࠀ  programa  kaydı   nࠀçࠀ geçerlࠀ
olacağı, bu sınavlarda alınan puanların Ünࠀversࠀtenࠀn ࠀlgࠀlࠀ bࠀrࠀmࠀnce yapılan yabancı dࠀl sevࠀye tespࠀt sınavına eşdeğerlࠀğࠀ,
yabancı  dࠀl  sevࠀye  tespࠀt  sınavına  gࠀrmeden  öğrencࠀnࠀn  doğrudan  kabul  edࠀldࠀğࠀ  programa  kayıt  yaptırabࠀlmesࠀnde
aranılacak en düşük puanlar uygulama esaslarında belࠀrlenࠀr.

(4)  İlgࠀlࠀ  programın  aradığı  dࠀl  veya  dࠀller  sevࠀyesࠀnde  yabancı  dࠀl  veya  dࠀllerࠀ  bࠀlmedࠀğࠀ  anlaşılan  öğrencࠀler,
Yabancı Dࠀl Hazırlık Programına kabul edࠀlࠀrler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lࠀsansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Tezlࠀ yüksek lࠀsans başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) Tezlࠀ yüksek lࠀsans programlarına başvuracak adayların;
a) 20/4/2016 tarࠀhlࠀ ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lࠀsansüstü Eğࠀtࠀm ve Öğretࠀm Yönetmelࠀğࠀnࠀn

,len şartları taşımalarıࠀrtࠀnde belࠀmaddes ࠀncࠀ 5
b) Uygulama esaslarında ࠀlgࠀlࠀ program ࠀçࠀn belࠀrlenen dࠀğer koşulları sağlamaları,
gerekࠀr.
Tezsࠀz yüksek lࠀsans başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Tezsࠀz yüksek lࠀsans programına başvuracak adayların;
a) Türkࠀye’de bࠀr lࠀsans programından ya da Yükseköğretࠀm Kurulu tarafından denklࠀğࠀ kabul edࠀlen yurt dışı bࠀr

lࠀsans programından mezun durumda olmaları,
b) Uygulama esaslarında ࠀlgࠀlࠀ program ࠀçࠀn belࠀrlenen dࠀğer koşulları sağlamaları,
gerekࠀr.
Doktora programı başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Doktora programına başvuracak adayların;
a) 20/4/2016 tarࠀhlࠀ ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lࠀsansüstü Eğࠀtࠀm ve Öğretࠀm Yönetmelࠀğࠀnࠀn

16 ncı maddesࠀnde belࠀrtࠀlen şartları taşımaları,
b) Uygulama esaslarında ࠀlgࠀlࠀ program ࠀçࠀn belࠀrlenen dࠀğer koşulları sağlamaları,
gerekࠀr.
Sanatta yeterlࠀk programı başvuru koşulları
MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlࠀk programına başvuracak adayların;
a) 20/4/2016 tarࠀhlࠀ ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lࠀsansüstü Eğࠀtࠀm ve Öğretࠀm Yönetmelࠀğࠀnࠀn

,len şartları taşımalarıࠀrtࠀnde belࠀmaddes ࠀncࠀ 25
b) Uygulama esaslarında ࠀlgࠀlࠀ program ࠀçࠀn belࠀrlenen dࠀğer koşulları sağlamaları,
gerekࠀr.
Özel öğrencࠀ kabulü
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MADDE 13 – (1) Bࠀr yükseköğretࠀm kurumu mezunu veya öğrencࠀsࠀ olup, belࠀrlࠀ bࠀr konuda bࠀlgࠀsࠀnࠀ artırmak
olarak kabul ࠀsansüstü derslere özel öğrencࠀle açılmış olan lࠀ m/anasanat dalı başkanlığının onayıࠀlࠀtü anabࠀsteyenler, enstࠀ
edࠀlebࠀlࠀr. Özel  öğrencࠀlࠀk   ࠀlࠀlgࠀ programda  doğrudan  derece  elde  etmeye  yönelࠀk  bࠀr  eğࠀtࠀm  olmayıp  süresࠀ   ࠀkࠀ yarıyılı
geçemez.  Özel  öğrencࠀ  statüsünde  ders  alanlar  öğrencࠀlࠀk  haklarından  yararlanamaz.  Ancak,  öğrencࠀler  derse  devam,
sınav, dࠀsࠀplࠀn ve benzerࠀ yükümlülüklerࠀ yerࠀne getࠀrmek zorundadır.

(2)  Ünࠀversࠀtede  özel  öğrencࠀlࠀk  statüsünde  alınan  derslerࠀn  kredࠀlerࠀ,  öğrencࠀlࠀk  hakkı  kazandığı  programın
derslerࠀnࠀn kredࠀlerࠀne  sayılabࠀlࠀr. Sayılan bu dersler,  en  fazla  zorunlu kredࠀ  sayısının yarısından  fazlası  olamaz. Hangࠀ
derslerࠀn sayılacağı, anabࠀlࠀm dalı başkanlığının görüşü alınarak, Yönetࠀm Kurulu kararı ࠀle belࠀrlenࠀr.

(3) Özel öğrencࠀler ࠀle ࠀlgࠀlࠀ dࠀğer hususlar uygulama esaslarında belࠀrlenࠀr.
Yatay geçࠀş yoluyla öğrencࠀ kabulü
MADDE 14 – (1) Yatay geçࠀş   teࠀversࠀn Ünࠀnࠀn öğrencࠀçࠀ  ࠀndekࠀçࠀ başka  bࠀr  enstࠀtü  anabࠀlࠀm/anasanat  dalında

veya başka bࠀr yükseköğretࠀm kurumunun lࠀsansüstü programında en az bࠀr yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın
tamamlanabࠀlmesࠀ   nࠀçࠀ azamࠀ  öğrenࠀm  süresࠀnࠀn  yarısını  henüz  tamamlamamış,  dࠀsࠀplࠀn  cezası  almamış,  ayrılacağı
lࠀsansüstü programındakࠀ geçࠀş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerࠀnࠀn  tümünü normal  süresࠀ   nde başarmış veࠀçࠀ ࠀlࠀlgࠀ
enstࠀtünün asgarࠀ başvuru koşullarını sağlamış olması gerekࠀr.

(2) Doktora tez önerࠀsࠀ kabul edࠀlmࠀş olan öğrencࠀler yatay geçࠀş yapamazlar.
(3) Yatay geçࠀş   ne kadarࠀn başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesࠀçࠀ neࠀtü müdürlüklerࠀenst ࠀlࠀlgࠀ

yapılması gerekࠀr.
(4) Yatay geçࠀş yoluyla alınacak öğrencࠀ sayıları ࠀlgࠀlࠀ anabࠀlࠀm/anasanat dallarının görüşlerࠀ alınarak ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü

yönetࠀm kurulunda belࠀrlenࠀr ve Rektörlüğün onayını müteakࠀp yarıyıl başlamadan önce ࠀlan edࠀlࠀr.
(5)  Tezsࠀz  yüksek  lࠀsans  programından,  tezlࠀ  yüksek  lࠀsans  programına  geçࠀş  yapmak   steyenࠀ öğrencࠀ;  tezlࠀ

yüksek  lࠀsans  programına  başvuru  koşullarını  ve  yatay  geçࠀş  koşullarını  sağlayarak   ࠀlࠀlgࠀ anabࠀlࠀm  dalı  başkanlığının
önerࠀsࠀ ve Enstࠀtü Yönetࠀm Kurulu kararıyla geçࠀş yapabࠀlࠀr. Bu durumda tezsࠀz yüksek lࠀsans programında alınan dersler,
nࠀdersler ࠀsans programındakࠀyüksek l ࠀm Kurulu kararıyla tezlࠀtü Yönetࠀve Enst ࠀsࠀm dalı başkanlığının önerࠀlࠀanab ࠀlࠀlgࠀ
yerࠀne sayılabࠀlࠀr.

(6) Yatay geçࠀş   n not dökümü ve dersࠀnࠀn başvuran öğrencࠀçࠀ  ,ࠀklerࠀçerࠀ  ࠀlࠀlgࠀ anabࠀlࠀm/anasanat dalı başkanlığı
tarafından  değerlendࠀrࠀlࠀr.  Anabࠀlࠀm/anasanat  dalı  başkanlığı  gereklࠀ  görmesࠀ  halࠀnde   ࠀlࠀlgࠀ öğrencࠀnࠀn  müracaat  ettࠀğࠀ
programa ࠀntࠀbakı ࠀçࠀn ek dersler almasını önerebࠀlࠀr. Yatay geçࠀş ࠀşlemࠀ ,ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulu kararı ࠀle kesࠀnleşࠀr.

Bࠀlࠀmsel hazırlık programına öğrencࠀ kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lࠀsans ve doktora programlarına kabul edࠀlen öğrencࠀlerden lࠀsans veya yüksek lࠀsans

derecesࠀnࠀ kabul edࠀldࠀklerࠀ yüksek lࠀsans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ࠀle lࠀsans veya yüksek
lࠀsans  derecesࠀnࠀ Ünࠀversࠀte  dışındakࠀ  yükseköğretࠀm  kurumlarından  almış  olan  yüksek  lࠀsans  veya  doktora  programı
adayları ࠀçࠀn eksࠀklࠀklerࠀnࠀ gࠀdermek amacıyla bࠀlࠀmsel hazırlık programı uygulanabࠀlࠀr.

(2) Bࠀlࠀmsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler,   ࠀlࠀlgࠀ lࠀsansüstü programını tamamlamak ࠀçࠀn gereklࠀ
görülen derslerࠀn yerࠀne geçemez. Ancak bࠀlࠀmsel hazırlık programındakࠀ bࠀr öğrencࠀ,  bࠀlࠀmsel  hazırlık  derslerࠀnࠀn yanı
sıra ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü anabࠀlࠀm/anasanat dalı başkanlığının önerࠀsࠀ ve enstࠀtü yönetࠀm kurulunun onayı ࠀle lࠀsansüstü programa
yönelࠀk dersler de alabࠀlࠀr.

(3) Bࠀlࠀmsel hazırlık programı en az on ࠀkࠀ, en fazla otuz kredࠀlࠀk ders yükünden oluşur.
(4) Bࠀlࠀmsel hazırlık programı ࠀle ࠀlgࠀlࠀ devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders

tekrarı, kayıt sࠀlme ve dࠀğer esaslar uygulama esaslarına göre yürütülür.
(5) Bࠀlࠀmsel hazırlık sınıfı öğrencࠀlerࠀ yaz okulundan ders alabࠀlࠀrler.
(6) Bࠀlࠀmsel hazırlık programında geçࠀrࠀlecek süre en çok ࠀkࠀ yarıyıldır. Yaz öğretࠀmࠀ bu süreye dâhࠀl edࠀlmez. Bu

süre dönem ࠀzࠀnlerࠀ dışında uzatılamaz ve  süre  sonunda başarılı olamayan öğrencࠀnࠀn   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü   leࠀ r. Buࠀlࠀkes ࠀğࠀşࠀlࠀ
programda geçࠀrࠀlen süre yüksek lࠀsans veya doktora programı sürelerࠀne dâhࠀl edࠀlmez.

Yabancı dࠀl hazırlık programı ve muafࠀyet
MADDE 16 – (1) Enstࠀtülerde yabancı  dࠀl  hazırlık  sınıfı, Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀ Yabancı Dࠀller Yüksek Okulu

tarafından  yürütülür.  Yabancı  dࠀl  hazırlık  sınıfına  kayıtlı  enstࠀtü  öğrencࠀlerࠀnࠀn;  kayıt,  eğࠀtࠀm  ve  öğretࠀm   leࠀ başarı  ve
muafࠀyet gࠀbࠀ ࠀşlemlerࠀ ࠀlgࠀlࠀ mevzuat hükümlerࠀne göre yapılır.

(2)  Tezlࠀ  yüksek  lࠀsans  programlarını  kazanan  öğrencࠀler,  kabul  edࠀldࠀklerࠀ  programda  yabancı  dࠀl  hazırlık
sınıfının zorunlu olması  durumunda, muaf  olanlar  harࠀç,  yabancı  dࠀl  hazırlık  sınıfına kayıt  yaptırmak  ve  devam  etmek
zorundadırlar.

(3)  Tezlࠀ  ve  tezsࠀz  yüksek  lࠀsans  öğrencࠀlerࠀ,   steğeࠀ bağlı  yabancı  dࠀl  hazırlık  sınıfına  kayıt  yaptırabࠀlࠀr.  Bu
durumdakࠀ  öğrencࠀler,  bࠀr  yıllık  yabancı  dࠀl  hazırlık  sınıfı  süresࠀ  tamamlanmadan  yerleştࠀrࠀldࠀklerࠀ  programa  devam
edemezler.

(4)  Yabancı  dࠀl  hazırlık  sınıfına  kayıtlı  öğrencࠀler,  eşzamanlı  olarak  yüksek  lࠀsans,  ders,  semࠀner,  tez  gࠀbࠀ
çalışmaları yürütemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemlerࠀ ve Dersler

Lࠀsansüstü programlara kesࠀn kayıt
MADDE  17  –  (1)  Programlara  kayıt  yaptırmaya  hak  kazanan  asıl  ve  yedek  adayların  lࠀstesࠀ,   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü

tarafından onaylanır, kayıt tarࠀhlerࠀ ࠀle bࠀrlࠀkte ࠀlan edࠀlࠀr.
(2) Kesࠀn kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ࠀlan edࠀlen tarࠀhlerde, adaylar tarafından bࠀzzat yapılır.

Ancak, haklı ve geçerlࠀ mazeretlerࠀ sebebࠀyle bࠀzzat başvuramayan adaylar, belࠀrledࠀklerࠀ vekࠀllerࠀ aracılığı ࠀle kayıt süresࠀ
.ş sayılırlarࠀnde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmࠀhlerࠀrlenen kayıt tarࠀr. Belࠀlࠀnde kayıt yaptırabࠀsࠀçerࠀ
Bu adayların yerࠀne yedek lࠀstedekࠀ sıralamaya göre yerleştࠀrme yapılır.
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(3) Eksࠀk belge ࠀle kesࠀn kayıt yapılamaz.
(4) Kesࠀn kaydını yaptıran öğrencࠀnࠀn sunduğu belge ve bࠀlgࠀlerࠀn doğru olmadığının belࠀrlenmesࠀ durumunda,

hangࠀ  yarıyılda olduğuna  bakılmadan  enstࠀtüdekࠀ  kaydı   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  yönetࠀm  kurulu  kararı   leࠀ  ptalࠀ edࠀlࠀr.  Söz  konusu
öğrencࠀnࠀn mezun olması halࠀnde kendࠀsࠀne verࠀlmࠀş olan tüm belgeler, dࠀploma dâhࠀl ࠀptal edࠀlࠀr ve hakkında kanunࠀ ࠀşlem
yapılır.

Lࠀsansüstü programlara dönem kaydı
MADDE  18  –  (1)  Öğrencࠀler,  her  yarıyılda   ࠀlࠀlgࠀ mevzuat  hükümlerࠀne  göre  alınacak  öğrencࠀ  katkı  payını

yatırarak alacakları dersler veya yapacakları semࠀner ve tez gࠀbࠀ çalışmalar ࠀçࠀn dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgࠀlࠀ
mevzuat  hükümlerࠀne  bağlı  olarak  katkı  payı  yatıracak  öğrencࠀlerden,  süresࠀ   ndeࠀçࠀ katkı  payını  ödemeyenler  ve
mazeretlerࠀ   ࠀlࠀlgࠀ bࠀrࠀm  yönetࠀm  kurulunca  kabul  edࠀlmeyenler,  o  dönem   nࠀçࠀ ders  kaydı  yaptıramaz  ve  öğrencࠀlࠀk
haklarından  yararlanamazlar.  Ders  kayıt   nࠀnࠀşlemlerࠀ öğrencࠀ  bࠀlgࠀ  sࠀstemࠀ  üzerࠀnden  yapılması  ve  ders  kayıt  formu
öğrencࠀler tarafından danışmana onaylatılması ve ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü müdürlüğüne teslࠀm edࠀlmesࠀ gerekmektedࠀr.

(2) Mazeretlerࠀ   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulunca kabul edࠀlen öğrencࠀler dönem kayıtlarını belࠀrledࠀklerࠀ vekࠀllerࠀ
tarafından da yaptırabࠀlࠀrler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademࠀk takvࠀme göre yapılır.
(4)  Öğrencࠀler,  ders  kayıtlarını  takࠀp  eden   ࠀkࠀ hafta   ndeࠀçࠀ kayıt  yaptırdıkları  dersࠀ/derslerࠀ  danışman  onayı  leࠀ

bırakabࠀlࠀr veya yenࠀ dersler alabࠀlࠀrler.
(5) Kayıt süresࠀ ࠀçerࠀsࠀnde dönem kaydını yaptırmayan öğrencࠀler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmࠀş olur.

Kaybedࠀlen yarıyıl öğrenࠀm süresࠀnden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edࠀlemez.
(6) Tezlࠀ lࠀsansüstü programlarda bࠀr öğrencࠀnࠀn bࠀr yarıyıl ࠀçࠀn alabࠀleceğࠀ azamࠀ kredࠀ saatࠀ, uzmanlık alan dersࠀ

harࠀç, on beş kredࠀ saattࠀr.
Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sࠀldࠀrme
MADDE 19 – (1) Kayıt dondurmak ࠀçࠀn yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ࠀle yarıyılın ࠀlk on

 şࠀ günü   ndeࠀçࠀ yapılır.  Ancak  bࠀr  eğࠀtࠀm  ve  öğretࠀm  yılı  kayıt  dondurmak   ndeࠀsteğࠀ olan  öğrencࠀler   nࠀçࠀ ders  kaydı
yaptırma  şartı  aranmaz.  Bu  öğrencࠀler  başvurularını  ders  kayıt  süresࠀ   ndeࠀçࠀ yapar.  Sağlık  nedenࠀne  dayanan  kayıt
dondurma   ࠀsteklerࠀ bu  sürenࠀn  dışındadır. Öğrencࠀnࠀn  kayıt  dondurma   ࠀsteğࠀ bࠀr  yarıyıldan  az  olmaz. Haklı  ve  geçerlࠀ
nedenler çerçevesࠀnde eğࠀtࠀm ve öğretࠀm süresࠀnce en çok ࠀkࠀ yarıyıl süre ࠀle kayıt dondurulabࠀlࠀr.

(2)  Basࠀt  şࠀzofrenࠀ,  paranoࠀd  şࠀzofrenࠀ,  dࠀsasosࠀyatࠀf  sendrom,  borderlࠀne  vakalar  gࠀbࠀ  ruhsal  bozukluklar
nedenࠀyle tüm öğrenࠀm süresࠀ ࠀçࠀnde en fazla ࠀkࠀ yıl süreyle kayıt dondurulabࠀlࠀr. Bu süreyࠀ aşan öğrencࠀlerden yenࠀden
sağlık raporu alınmak ve ࠀncelenmek suretࠀyle, öğrenࠀme devam edࠀp edemeyeceklerࠀne ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulu karar
verࠀr.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındakࠀ sağlık raporu ࠀle belgelenmࠀş sağlık sorunları nedenࠀyle kayıt dondurmada süre
aranmaz.

(4) Öğrencࠀnࠀn askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmelerࠀ halࠀnde ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm
kurulunun kararı ࠀle bu durumun sona ereceğࠀ tarࠀhe kadar kaydı dondurulur.

(5) Yurt  dışına gࠀtme,  doğal  afet  ve benzerࠀ  durumlarda  veya   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  yönetࠀm kurulunun  uygun  göreceğࠀ
mazeretler sebebࠀyle, lࠀsansüstü öğrencࠀlerࠀne en fazla ࠀkࠀ yarıyıl olmak üzere, enstࠀtü yönetࠀm kurulunca kayıt dondurma
hakkı tanınabࠀlࠀr.

(6)  Öğrencࠀ,  kayıt  dondurduğu  yarıyılda  öğrenࠀmࠀne  devam  edemez  ve  sınavlara  gࠀremez.  Kayıt  donduran
öğrencࠀnࠀn azamࠀ öğrenࠀm süresࠀ kayıt dondurma süresࠀ kadar uzatılır.

(7) Kendࠀ ࠀsteğࠀ ࠀle kaydını sࠀldࠀrmek ࠀsteyen öğrencࠀ, bࠀr dࠀlekçe ࠀle   tüye başvurusunu yapar veࠀenst ࠀlࠀlgࠀ ࠀlࠀlgࠀ
enstࠀtü tarafından kaydı sࠀlࠀnࠀr.

Derslere devam
MADDE 20 – (1) Lࠀsansüstü programlarda alınan derslerden sınava gࠀrebࠀlmek ࠀçࠀn %70 devam şartı aranır.
(2)  Devam  yükümlülüğü,  dersࠀ  veren  öğretࠀm  üyesࠀ  tarafından  takࠀp  edࠀlࠀr  ve   ࠀlࠀlgࠀ anabࠀlࠀm  dalı   leࠀ enstࠀtü

müdürlüğü tarafından denetlenࠀr.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendࠀrme Esasları
Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar; kısa sürelࠀ sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafࠀyet sınavı ve

bütünleme sınavlarından oluşur.
(2)  Sınavlar;  yazılı,  sözlü  veya  hem  yazılı  hem  sözlü  ve/veya  uygulamalı  olarak  yapılabࠀlࠀr.  Özellࠀk  gösteren

dersler/uygulamalar ࠀçࠀn sınavlar en az üç öğretࠀm üyesࠀ tarafından sözlü ve uygulamalı da yapılabࠀlࠀr. Sınavların türlerࠀ,
.nde duyurulurࠀsࠀçerࠀ haftası ࠀkࠀ lkࠀ yarıyılın ࠀlࠀlgࠀ

(3) Her ders ࠀçࠀn en az bࠀr ara sınav yapılır.
(4) Ara sınavların süresࠀ bࠀr ders saatࠀ, yarıyıl sonu sınavı ࠀle bütünleme sınavlarının süresࠀ ࠀkࠀ ders saatࠀdࠀr.
(5) İlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulunun uygun göreceğࠀ mazeretler sebebࠀyle, ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına

gࠀremeyen lࠀsansüstü öğrencࠀlere,  enstࠀtü yönetࠀm kurulunca mazeret  sınav hakkı verࠀlࠀr. Kısa  sürelࠀ  sınavlar  le yarıyılࠀ
sonu sınavları ࠀçࠀn mazeret sınav hakkı verࠀlmez.

(6)  Yeterlࠀlࠀk,  sevࠀye  tespࠀt  veya  ders  başarılarını  ölçen  tüm  sınavlar,  kağıt  ortamında  ve  eş  zamanlı  olarak
yapılabࠀleceğࠀ gࠀbࠀ, alan ve zorluk düzeyࠀne göre tasnࠀf edࠀlerek güvenlࠀ bࠀçࠀmde saklanan bࠀr soru bankasından, her bࠀr
adaya  farklı  zamanlarda  farklı  soru  sorulmasına   nࠀzࠀ verecek  şekࠀlde  elektronࠀk  ortamda  da  yapılabࠀlࠀr.  Sınavlarda
sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şࠀfrelenmesࠀ, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronࠀk  ortamda  saklanması   leࠀ sınav  güvenlࠀğࠀnࠀn  sağlanmasına   nࠀşkࠀlࠀ  lkelerࠀ Yükseköğretࠀm  Kurulu  tarafından
belࠀrlenen ࠀlkelere göre uygulanır.
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Sınavlarda değerlendࠀrme ve başarı
MADDE 22 – (1) Ders başarısının tesbࠀtࠀne ࠀlࠀşkࠀn esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzerࠀnden verࠀlen puanlar ࠀle değerlendࠀrࠀlࠀr.
b) Örgün  lࠀsansüstü  programlarda  başarı  notu,  ara  sınav  not  ortalamasının %40’ı   leࠀ yarıyıl  sonu  sınavı  veya

bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğࠀtࠀmle yürütülen lࠀsansüstü programlarda ࠀse başarı
notu,  ara  sınav  not  ortalamasının %20’sࠀ   leࠀ yarıyıl  sonu  sınavı  veya  bütünleme  sınavının %80’ࠀnࠀn  toplamı  alınarak
hesaplanır.

c) Tezlࠀ ve tezsࠀz yüksek lࠀsans programlarında başarı notu, 100 puan üzerࠀnden en az 65 puan; doktora ve sanatta
yeterlࠀk programlarında ࠀse 100 puan üzerࠀnden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerࠀnden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sࠀstem karşılıkları aşağıdakࠀ tabloda belࠀrtࠀldࠀğࠀ
gࠀbࠀdࠀr:

1) Tablo – 1: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sࠀsteme Çevrࠀm Tablosu
Başarı Notu          Harf Notu          Katsayısı
90 – 100                    AA                   4,00
85 – 89                       BA                   3,50
80 – 84                       BB                    3,00
75 – 79                       CB                    2,50
65 – 74                       CC                    2,00
0 – 64                         FF                    0,00
2) G (Geçer), kredࠀsࠀz dersler, uzmanlık alan dersࠀ, semࠀner ve tez çalışmasının başarı ࠀle tamamlanması halࠀnde

kullanılır.
3) M (Muaf), yatay geçࠀşle gelen öğrencࠀlerࠀn öncekࠀ programlarında başarılı oldukları veya daha önce başka bࠀr

lࠀsansüstü  programa  kayıtlı   kenࠀ alıp  başardıkları  ders/derslerden   ࠀlࠀlgࠀ yönetࠀm  kurulu  kararı   leࠀ muaf  tutuldukları
durumda kullanılır.

4)  D  (Devamsız),  dersࠀn  devam  yükümlüğüne   nࠀşkࠀlࠀ şartların  yerࠀne  getࠀrࠀlmemesࠀ  durumunda  kullanılır.  FF
notu olarak değerlendࠀrࠀlࠀr.

5)  E  (Eksࠀk  Not),  mazeret  hakkı  verࠀlen  sınav   nࠀçࠀ verࠀlen  nottur.  Mazeret  sona  erdࠀğࠀnde  verࠀlen  hakla
başarılamaması durumunda E notu, K veya FF notuna dönüşür.

d) Başarı notu (G), (M), (K) ࠀle takdࠀr edࠀlen dersler not ortalaması hesaplamasında değerlendࠀrmeye alınmaz.
Sınavlarda kopya
MADDE 23 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının ࠀncelenmesࠀ sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı

veya kopya yapılmasına  yardım  ettࠀğࠀ  tespࠀt  edࠀlen  öğrencࠀ  o  sınavdan  sıfır  (0)  almış  sayılır.  Bu  öğrencࠀler  hakkında
ayrıca ࠀlgࠀlࠀ mevzuat hükümlerࠀne göre ࠀşlem yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Kayıt yaptırılan derslerࠀn başarılması zorunludur.
(2)  Bࠀr  dersten  başarısız  notu  alan  veya  bࠀr  dersࠀ  müfredatta  belࠀrtࠀlen  dönemde  almayan  ya  da  alamayan

öğrencࠀler,  bu  dersࠀ  açıldığı   lkࠀ dönemde  almak  zorundadırlar.  Tekrarlanacak  seçmelࠀ  derslerࠀn  yerࠀne  müfredat
çerçevesࠀnde danışman tarafından uygun bulunan aynı kredࠀ değerࠀnde başka dersler alınabࠀlࠀr. Doktora programına dahࠀl
öğrencࠀlerࠀn yeterlࠀk sınavına gࠀrebࠀlmelerࠀ ࠀçࠀn bütün derslerࠀnࠀ başarmış olmaları gerekࠀr.

(3)  Öğrencࠀler,  genel  not  ortalamalarını  yükseltmek  amacıyla  başarılı  oldukları  derslerࠀ  bࠀr  kez  tekrarlayabࠀlࠀr.
Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler ࠀçࠀn öğrencࠀnࠀn aldığı en son not geçerlࠀdࠀr. Öğrencࠀler, not ortalamasını
yükseltmek ࠀçࠀn tekrar ettࠀklerࠀ derslerden başarısız olmaları halࠀnde bu derslerࠀ tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması
MADDE 25 – (1) Öğrencࠀnࠀn aldığı tüm notlar not döküm belgesࠀne ࠀşlenࠀr.
(2)  Öğrencࠀnࠀn  başarı  durumu;  yüzlük  ve/veya  dörtlük  sࠀstemlere  göre  AGNO  olarak  hesaplanır.  AGNO;

öğrencࠀnࠀn lࠀsansüstü programda öğrenࠀmࠀne başladığı andan ࠀtࠀbaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhࠀl olmak üzere, o
güne kadar kayıt yaptırdığı her dersࠀn kredࠀ saatࠀnࠀn yüzlük  sࠀstemde o dersࠀn başarı  notu,  dörtlük  sࠀstemde  se başarıࠀ
notunun bu Yönetmelࠀğࠀn  22  ncࠀ maddesࠀnde  belࠀrtࠀlen  ağırlık  katsayısı   leࠀ çarpılarak  tamamının  toplanmasından  elde
edࠀlen sayının, toplam kredࠀ saatࠀne bölünmesࠀ ࠀle hesaplanır. Sonuç, vࠀrgülden sonra ࠀkࠀ hane olacak şekࠀlde yuvarlatılır.

Notların ࠀlanı ve sonuçlara ࠀtࠀraz
MADDE 26 –  (1) Öğretࠀm üyelerࠀ,  lࠀsansüstü programlarda  yer  alan  derslerࠀn  sınav  sonuçlarını,  yarıyıl  sonu

sınavlarının tamamlanmasını takࠀp eden en geç on beş gün ࠀçࠀnde Öğrencࠀ Bࠀlgࠀ Sࠀstemࠀne (ÖBS) gࠀrerler. Sınav notları
ve başarı durumları ࠀlgࠀlࠀ öğretࠀm üyesࠀ tarafından Öğrencࠀ Bࠀlgࠀ Sࠀstemࠀnde ࠀlan edࠀlࠀr.

(2)  Öğrencࠀler,  her  türlü  sınav  sonuçlarının   lanࠀ edࠀlmesࠀnden   barenࠀtࠀ en  geç  beş   şࠀ günü   ndeࠀçࠀ  ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü
müdürlüğüne dࠀlekçe ࠀle başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun ࠀncelenmesࠀnࠀ ࠀsteyebࠀlࠀr. Enstࠀtü yönetࠀmࠀ bu
sınav  evrakını  ve/veya  başarı  notunu,  maddࠀ  hata  yönünden   ࠀlࠀlgࠀ öğretࠀm  üyesࠀne  yenࠀden   .rࠀlࠀnceletebࠀ Sınav  evrakı
ve/veya başarı notunda, ࠀlgࠀlࠀ öğretࠀm üyesࠀ tarafından maddࠀ bࠀr hata tespࠀt edࠀlࠀrse, bu hata ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtü yönetࠀm kurulu
kararı ࠀle düzeltࠀlࠀr ve verࠀlen karar, başvuru tarࠀhࠀnden ࠀtࠀbaren en geç on beş gün ࠀçࠀnde öğrencࠀye bࠀldࠀrࠀlࠀr.

Muafࠀyet
MADDE 27 –  (1)  Öğrencࠀlerࠀn,  daha  önce  Ünࠀversࠀte   ࠀçࠀ veya  Ünࠀversࠀte  dışı  lࠀsansüstü  programda  başarılı

oldukları  derslerden  muaf  olarak  değerlendࠀrࠀlebࠀlmelerࠀ   ,nࠀçࠀ  ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  müdürlüğüne  muafࠀyet   ࠀklerࠀstedࠀ derslerࠀ
belࠀrten bࠀr dࠀlekçe ve ekࠀnde not döküm belgesࠀ ࠀle ders ࠀçerࠀklerࠀnࠀ kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekࠀr.

(2) Başvurular, öğrencࠀnࠀn ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ࠀkࠀncࠀ haftasının sonuna kadar yapılır. Muafࠀyet ࠀsteğࠀ,
 ࠀlࠀlgࠀ anabࠀlࠀm/anasanat  dalı  görüşüne   nadenࠀstࠀ  ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  yönetࠀm  kurulunca  değerlendࠀrࠀlࠀr  ve  karara  bağlanarak
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 bakıࠀntࠀ yapılır. Muafࠀyet  talebࠀ   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  yönetࠀm  kurulu  tarafından  karara  bağlanıncaya  kadar  öğrencࠀler,  muafࠀyet
talebࠀnde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) Dࠀğer lࠀsansüstü programlardan alınan derslerࠀn muaf olarak sayılabࠀlmesࠀ ࠀçࠀn; muafࠀyet talebࠀnde bulunulan
dersࠀn/derslerࠀn başarı notunun, bu Yönetmelࠀğࠀn 22 ncࠀ maddesࠀnde belࠀrlenen harf notlarından yüksek lࠀsans ࠀçࠀn en az
CC  harf  notu  veya  karşılığı,  doktora   nࠀçࠀ en  az CB  harf  notu  veya  karşılığı  olması  gerekࠀr.  Lࠀsansüstü  programlarda
başarılı/başarısız olarak değerlendࠀrࠀlen ders/dersler ࠀçࠀn en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar
bu derslerden muaf sayılabࠀlࠀr.

(4)  Uluslararası  ve  ulusal  öğrencࠀ  değࠀşࠀm  programları  kapsamında  öğrencࠀnࠀn  aldığı  derslerࠀn  notları
Ünࠀversࠀtede uygulanan not sࠀstemࠀne dönüştürülerek not döküm belgesࠀne ࠀşlenࠀr.

(5)  İlgࠀlࠀ  enstࠀtü  yönetࠀm  kurullarınca   baklarıࠀntࠀ ve/veya  muafࠀyetlerࠀ  uygun  görülen  derslerࠀn  notları  bu
Yönetmelࠀkte belࠀrtࠀlen harf notlarına çevrࠀlerek Öğrencࠀ Bࠀlgࠀ Sࠀstemࠀne ࠀşlenࠀr.

(6)  Öğrencࠀnࠀn muafࠀyet  talebࠀnde  bulunduğu  ders/derslerden  muaf  olabࠀlmesࠀ   ,nࠀçࠀ dersࠀ  alıp  başarılı  olduğu
tarࠀhten ࠀtࠀbaren üç yıldan fazla bࠀr süre geçmemesࠀ gerekࠀr.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşࠀtlࠀ ve Son Hükümler

Engellࠀ öğrencࠀler
MADDE  28  –  (1)  Engellࠀlࠀk  durumu  ve  derecesࠀ  sağlık  raporu   leࠀ kanıtlanmış  olan,  lࠀsansüstü  programlara

kayıtlı öğrencࠀ, bu Yönetmelࠀğࠀn ders almaya ࠀlࠀşkࠀn hükümlerࠀne uymakla yükümlüdür. Ancak engelࠀ nedenࠀyle herhangࠀ
bࠀr dersࠀn gereklerࠀnࠀ yerࠀne getࠀrmekte güçlük çekmesࠀ durumunda, danışmanının ve dersࠀn öğretࠀm elemanının onayıyla
söz konusu güçlüklerࠀn gࠀderࠀlmesࠀne   ࠀn dersࠀnࠀkler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencࠀklࠀşࠀn değࠀşkࠀlࠀ alması
sağlanır. Öğrencࠀ dersࠀn gereklerࠀnࠀ yerࠀne getࠀremࠀyor ࠀse, varsa o derse eşdeğer olan başka bࠀr ders alır.

(2) Lࠀsansüstü programlara kayıtlı engellࠀ öğrencࠀ 21 ,ࠀncࠀ maddede belࠀrtࠀlen sınavlara gࠀrmek zorundadır. Ancak
öğrencࠀnࠀn performansının en ࠀyࠀ şekࠀlde değerlendࠀrࠀlebࠀlmesࠀ ࠀçࠀn öğrencࠀnࠀn engelࠀ temel alınarak dersࠀ veren öğretࠀm
elemanı onayı ࠀle sınav yerࠀ, süresࠀ, bࠀçࠀmࠀ değࠀştࠀrࠀlࠀp uygun hale getࠀrࠀlebࠀlࠀr. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bࠀlgࠀsayar,
büyüteç  gࠀbࠀ  ek  gereçler,  okumaya  ya  da  yazmaya  yardımcı  kࠀşࠀ  ya  da  araçlar   ࠀlࠀlgࠀ enstࠀtü  anabࠀlࠀm  dalı  başkanlığı
tarafından sağlanır.

İzࠀnler
MADDE 29 – (1) 14/7/1965 tarࠀhlࠀ ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 ࠀncࠀ maddelerࠀnde

belࠀrtࠀlen mazeret ve hastalık   ࠀnlerࠀzࠀ  zࠀlen ücretsࠀye verࠀyle kadın öğrencࠀle aynı Kanun uyarınca doğum nedenࠀ n veࠀzࠀ
muvazzaf askerlࠀkte geçen süreler, azamî öğrenࠀm süresࠀne eklenࠀr.

Dࠀsࠀplࠀn
MADDE 30 –  (1)  Lࠀsansüstü  program  öğrencࠀlerࠀnࠀn  dࠀsࠀplࠀn   şࠀ ve   ,ndeࠀşlemlerࠀ 18/8/2012  tarࠀhlࠀ  ve  28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretࠀm Kurumları Öğrencࠀ Dࠀsࠀplࠀn Yönetmelࠀğࠀ hükümlerࠀ uygulanır.
Öğretࠀm elemanı yetࠀştࠀrࠀlmesࠀ
MADDE 31 – (1) Yenࠀ kurulan veya gelࠀşmekte olan ünࠀversࠀtelere veya yüksek  teknolojࠀ  enstࠀtülerࠀne alınan

araştırma  görevlࠀlerࠀ,  2547  sayılı  Kanuna  göre  Yükseköğretࠀm  Kurulunun  belࠀrleyeceğࠀ  şartlara  uygun  olarak,
bulundukları ünࠀversࠀtenࠀn teklࠀfࠀ ࠀle yenࠀden değerlendࠀrme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lࠀsansüstü eğࠀtࠀme ek
kontenjanlı olarak kabul edࠀlebࠀlࠀrler. Bu adayların kabulünde bu Yönetmelࠀkte yer alan asgarî başvuru şartları aranır. Bu
adaylar, ࠀlgࠀlࠀ anabࠀlࠀm/anasanat dalının görüşü alınarak, enstࠀtü yönetࠀm kurulu kararı ࠀle aday programa yerleştࠀrࠀlࠀr.

(2) Söz konusu araştırma görevlࠀlerࠀnࠀn tez projelerࠀ, kendࠀ ünࠀversࠀte veya yüksek teknolojࠀ enstࠀtüsünün bࠀlࠀmsel
araştırma  bࠀrࠀmlerࠀ  bütçesࠀnden  ve/veya  bulundukları  ünࠀversࠀtelerde  bu  amaca  özel  olarak  tahsࠀs  edࠀlmࠀş  projelerden
desteklenࠀr.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Enstࠀtülerࠀn, öğretࠀm programlarındakࠀ farklılıkların gerektࠀrdࠀğࠀ durumlar ࠀle bu Yönetmelࠀkte

yer  almayan  dࠀğer  konularda;  2547  sayılı  Kanun,  20/4/2016  tarࠀhlࠀ  ve  29690  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan
Lࠀsansüstü Eğࠀtࠀm ve Öğretࠀm Yönetmelࠀğࠀ ࠀle ࠀlgࠀlࠀ dࠀğer mevzuat hükümlerࠀ, Senato ve enstࠀtü yönetࠀm kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelࠀk
MADDE  33  –  (1)  11/07/2013  tarࠀhlࠀ  ve  28704  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Atatürk  Ünࠀversࠀtesࠀ

Lࠀsansüstü Eğࠀtࠀm Öğretࠀm Yönetmelࠀğࠀ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçࠀş hükümlerࠀ
GEÇİCİ  MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmelࠀğࠀn  yürürlüğe  gࠀrmesࠀnden  önce  kayıt  yaptıran  öğrencࠀler;  bu

Yönetmelࠀğࠀn 33 üncü maddesࠀ   leࠀ yürürlükten  kaldırılan  yönetmelࠀk  hükümlerࠀne  göre  öğrenࠀmlerࠀnࠀ  sürdürürler.  Bu
öğrencࠀlerden  talep  edenler  bu Yönetmelࠀkle  sağlanan  haklardan  enstࠀtü  yönetࠀm  kurulu  kararıyla  yararlanabࠀlࠀrler.  Bu
öğrencࠀlerࠀn ders ve tez dönemࠀ ࠀçࠀn belࠀrlenen azamࠀ süreler 20162017 eğࠀtࠀm ve öğretࠀm yılı güz yarıyılından ࠀtࠀbaren
başlar. Lࠀsansüstü eğࠀtࠀmࠀn çeşࠀtlࠀ aşamalarında bulunan öğrencࠀlerࠀn süre açısından ࠀntࠀbakları ࠀlgࠀlࠀ enstࠀtüler tarafından
yapılır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelࠀk 20162017 eğࠀtࠀmöğretࠀm yılı başında yürürlüğe gࠀrer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelࠀk hükümlerࠀnࠀ Atatürk Ünࠀversࠀtesࠀ Rektörü yürütür.

 
 


