
Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki Temel Değişiklikler 

Pek çok konuda Üniversite Senatosu’na yetki verilen yeni Yönetmelikte, başlıca şu değişiklikler dikkat çekmektedir 

YENİ HÜKÜMLER ESKİ HÜKÜMLER 

Madde 6 (2) …Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-

öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak 

koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez 

çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden 

oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen 

dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt 

yaptırmak zorundadır. 

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim 

programı olarak yürütülebilir. 

Madde 9 - a) … Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından 

itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak 

zorundadır. 

 

 

Madde 14 - a) … İkinci lisansüstü öğretim programlarında 

sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu 

programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi 

yapılamaz. 

Süre 

Madde 7 - (1) Tezli yüksek lisans programının süresi 

bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa 

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her 

dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 

dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda 

tamamlanır. 

(2) 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. 

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun 

olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato 

tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. 

Süre 

Madde 10 - a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama 

süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir 

öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul 

edilen yönetmelikle belirlenir. 

 

b) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı 

ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı 

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme 

ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek 

koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt 

yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez 

hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan 

yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. 

Tez danışmanı atanması 

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi 

üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en 

geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla 

beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın 

sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu 

enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.  

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip 

öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim 

kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi 

bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği 

ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından 

başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi 

danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin 

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak 

ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az 

doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

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 

enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim 

Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin 

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez 

danışmanı atanır. 

 

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya ilgili senatonun 

belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından 

seçilir. 



Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 

Madde 9 – (2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve 

düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci 

tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin 

savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi 

enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin 

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve 

jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir 

intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek 

üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.  

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez 

danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu 

dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. 

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı 

jüri üyesi olamaz. 

 (3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez 

danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu 

dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden 

oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez 

danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen 

sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, 

tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı 

olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını 

anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı 

aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(5) 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 bunu 

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim 

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın 

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık 

ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında 

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu 

karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez 

sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla 

bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin 

yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç 

ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden 

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi 

kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile 

ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, 

tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje 

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması 

Madde 12 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 

yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından 

veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç 

veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması 

durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

 

c) Jüri üyeleri, sözkonusu tezin kendilerine teslim edildiği 

tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez 

sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu 

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 

 

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında 

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu 

karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi 

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde 

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden 

savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası 

savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu 

verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz 

yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve 

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine 

tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi 

sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci 

ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini 

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt 

yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek 

ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer 

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam 

eder. 



yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak 

kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tezsiz yüksek lisans programı  

Süre 

Madde 12 - (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama 

süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu 

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak 

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 

bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu 

sürenin sonunda başarısız olan veya programı 

tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile 

ilişiği kesilir. 

 

Tezsiz yüksek lisans programı  

Süre 

Madde 16 a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama 

süresi azami üç yıldır. 

b) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl 

içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 

46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait 

öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu 

ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu 

durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan 

diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri 

devam eder. 

Danışman atanması 

Madde 13 - (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü 

anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders 

seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık 

yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından 

belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir 

öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar 

belirler. 

Danışman atanması 

Madde 15 - Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü 

anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve 

dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir 

öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen 

niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci 

yarıyılın sonuna kadar belirler. 

 

 


