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T.C. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

UYGULAMA ESASLARI 
 

 
 

MADDE 1 – Amaç, kapsam ve tanımlar 

 
(1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretim 

programları ile ilgili genel ve özel koşullara ait Uygulama Esasları, “Yükseköğretim Kurulu 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen ilkeler çerçevesinde düzenlenir ve 

yürütülür. 

 
(2) ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bilim Dalı: Anabilim Dalı altında eğitim–öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. 
 
MADDE 2 – Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru, kabul ve kayıt 

 
(1) Öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 

a.   Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) son üç yıla ait 

sayısal puan türünden en az 55 almış olmaları, 

b.   Lisans  öğrenimini  yurt  dışında  tamamlayan  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşı 

adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları. 

 
(2) Başvuran adayların değerlendirilmesinde, 

a.   Giriş  puanı:  Giriş  puanının  hesaplanabilmesi  için  Anabilim  Dallarının  yaptığı 

yazılı bilim sınavından en az 50 puan alması şartı aranır. Bu şartı sağlayan 

öğrencilerin başarı puanı; 

 
ALES puanının % 50’si, 

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, 

Yazılı bilim sınavının % 10’u, 

Mülakat sınavının % 10’u, 

Varsa, yabancı dil puanının % 10’u alınarak hesaplanır. 

 
b. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) 

tarafından yapılan yabancı dil sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav sonuçları, yabancı dil 

belgesi olarak kabul edilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil 

puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. 

c.   Giriş puanı 60 ve üzeri olan adaylar, puan sırasına göre kontenjan dahilinde kabul 

edilir. 

d.   Sonuçlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

e.   Bilim sınavına ve mülakata girmeyen adaylar “Başarısız” ilan edilir. 

f. Giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit 

olan adaylardan Lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, Lisans mezuniyet 

not ortalaması eşit olan adaylardan Yabancı Dil puanı yüksek olan, Yabancı Dil 

Puanı eşit olan adaylardan, mülakat puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
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g.   Adaylar,  Enstitüye  kesin  kayıt  yaptırıncaya  kadar  hiçbir  öğrencilik  hakkından 

yararlanamaz. 

 
(3) Eğitim–öğretim dili İngilizce olan programlara başvuran adayların; 

 
a. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) 

tarafından yapılan yabancı dil sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce sınavlarından en az 

70 veya eşdeğer puanı almaları zorunludur. 

b.   (a) bendindeki koşulları sağlayamayan ancak yukarıda belirtilen sınavlardan 45 ve 

üzeri puan alan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına başvuruları halinde kabul 

edilirler. 

c.   Sınavdan 45 puandan düşük alan adaylar kendi imkânlarıyla gerekli yabancı dil 

puan (70) şartını 1 (bir) yıl içinde sağladıkları taktirde, bu tarihi izleyen ilk yarıyıl 

başında Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlarlar.  Bir yıl sonunda 70 puan şartını 

sağlayamayan ancak 45 ve üzeri puan alan öğrenciler başvuruları halinde hazırlık 

sınıfına kabul edilirler. 
d.   Hazırlık  sınıfına  kayıt  olan  öğrenciler  için  hazırlık  sınıfına  ilişkin  mevzuat 

hükümleri uygulanır. 
e.   İlgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil yeterlik koşullarını taşıyan öğrenciler 

yabancı dil yeterlik sınavından on beş gün önce Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğüne başvurarak yabancı dil yeterlik talebinde bulunabilirler. 

f. Eğitim–Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir Lisans programından mezun olan 
adayların, İngilizce seviyeleri mezuniyet tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçerli 
sayılır. 

g.   Anadili veya öğrenim dili İngilizce olan ülkelerdeki, YÖK listesinde belirtilen 
üniversitelerden Lisans öğrenimlerini tamamlayan adayların İngilizce seviyeleri 
yeterli kabul edilir. 

 
MADDE 3 – Doktora programlarına başvuru, kabul ve kayıt 

 
(1) Öğrenci kabulüne ilişkin esaslar: 

a.   Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) son üç yıla ait 

sayısal puan türünde en az 65 almış olmaları, 

b.   Yüksek   Lisans   öğrenimini   yurt   dışında   tamamlayan   Türkiye   Cumhuriyeti 

vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları, 

c. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan veya 

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan 

veya eşdeğerini almış olmaları, 

d.   Eğitim–öğretim dili % 100 İngilizce olan programlara başvuran adaylarda Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) den en az 70 puan veya Üniversitelerarası 

Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya eşdeğerini 

almış olmaları,
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(2) Başvuran adayların değerlendirilmesinde, 

 
a.   Giriş  puanı:  Giriş  puanının  hesaplanabilmesi  için  Anabilim  Dallarının  yaptığı 

yazılı bilim sınavından en az 70 puan alması şartı aranır. Bu şartı sağlayan 

öğrencilerin başarı puanı; 

 
ALES puanının % 50’si, 

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, 

Yazılı bilim sınavının % 15’i, 

Mülakat sınavının % 15’i alınarak hesaplanır. 

 
b.   Giriş puanı 75 ve üzeri olan adaylar, puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul 

edilir. 

c.   Sonuçlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

d.   Bilim sınavına ve mülakata girmeyen adaylar “Başarısız” ilan edilir. 

e.   Giriş puanları eşit olan adaylardan ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit 

olan adaylardan Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, Yüksek 

Lisans mezuniyet not ortalaması eşit olan adaylardan Lisans mezuniyet not 

ortalaması yüksek olan, lisans mezuniyet not ortalaması eşit olan adaylardan 

Yabancı Dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 
f.   Adaylar,  Enstitüye  kesin  kayıt  yaptırıncaya  kadar  hiçbir  öğrencilik  hakkından 

yararlanamaz. 

 
MADDE 4 – Yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıt 

 
(1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Enstitü programlarına sınavsız yerleştirilen 

yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları doğrudan yapılır. 

(2)  Başvuran adayların YÖK denklik listesinde bulunan üniversitelerden mezun olmaları şartı 

aranır. 

(3) Adayların Lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için Enstitü Müdürlüğü'nün belirlediği 

kurum tarafından yapılacak Türk Dili sınavından 100 tam puan üzerinden en az 75 puan 

almaları gerekir. 

(4) Eğitim–öğretim dili % 100 İngilizce olan programlar için sadece İngilizce yabancı dil 

belgesi ve koşulu aranır. 

(5) Eğitim–öğretim dili % 100 Türkçe olan bir lisans programından mezun adayların, Türkçe 

dil belgesi mezuniyet tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olmak üzere geçerli kabul edilir. 

(6)  Anadili  veya   öğrenim  dili  Türkçe  olan  ülkelerdeki  üniversitelerde  öğrenimlerini 

tamamlayan adayların Türkçe seviyeleri yeterli kabul edilir. 

(7) Başvuru için aşağıda belirtilen belgeler istenir; 

 
a.   Başvuru formu, 

b.   Lisans  veya  Yüksek  Lisans  diplomasının  noterden  ya  da  dış  temsilciliklerden 

onaylı Türkçe tercüme örneği, 

c.   Resmi not durum belgesinin noterden ya da dış temsilciliklerden onaylı Türkçe 

tercüme örneği 

 
(8) Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar; 

a.   Giriş puanı, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans mezuniyet not ortalamasına göre 

belirlenir. 

b.   Giriş puanı 60 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dahilinde 

kabul edilir.
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c.   Başvurusu kabul edilen adaylar Anabilim Dalından mezun olmadan önce ALES 

sınavından (sayısal puan) 55 veya eşdeğer GRE puanı almak zorundadırlar. 

 
(9) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar; 

a.   Yabancı   Dil   Bilgisi   Seviye   Tespit   Sınavından   (YDS)   en   az   55   veya 

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarından en az 55 veya 

eşdeğeri puan almaları gerekir. 

b. Giriş puanı, yüzlük sisteme dönüştürülmüş Yüksek Lisans mezuniyet not 

ortalamasının % 30’u ve Anabilim Dalının yaptığı yazılı sınavın % 70’i  alınarak 

hesaplanır. 

c.   Giriş puanı 75 ve üzeri olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dahilinde kabul 

edilir. 

d.   Giriş  puanları  eşit  olan  adaylardan  Yabancı  Dil  puanı  yüksek  olan  öğrenciye 

öncelik verilir. 

e.   Başvurusu kabul edilen adaylar doktora yeterlik sınavından önce ALES sınavından 

(sayısal puan) 55 veya eşdeğer GRE puanı almak zorundadır. 

 
MADDE 5 – Yatay geçiş yoluyla öğrenci başvuru, kabul ve kayıt 

 
(1) Disiplin cezası almamış olmak. 

(2) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili Anabilim Dalı 

kurulunca  oluşturulan  komisyon  tarafından  değerlendirilir.  Komisyon,  gerekli  görmesi 

halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. 

Yatay geçiş değerlendirmesi ile ilgili komisyon raporu enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, 

ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. 

(3) Yüksek Lisans Programında tez önerisi kabul edilen öğrenci yatay geçiş yoluyla 

kayıtlanamaz. 

(4) Doktora yeterliğe girmiş öğrenciler yatay geçiş yoluyla kayıtlanamazlar. 

(5)  Yatay  geçiş  yapan  Doktora  öğrencilerinin  önceki  aldığı  derslerden  en  fazla  2/3'ü 

sayılabilir. 
(6) Yüksek Lisans programları için ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit olan 
adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, lisans mezuniyet not ortalaması eşit 
olan adaylardan ise Yabancı Dil puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. 
(7) Doktora programları için ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit olan adaylardan 
Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, Yüksek Lisans mezuniyet not 
ortalamaları  eşit  olan  adaylardan  lisans  mezuniyet  not  ortalaması  yüksek  olan,  lisans 
mezuniyet not ortalaması eşit olan adaylardan ise Yabancı Dil puanı yüksek olan öğrenciye 
öncelik verilir. 

 
MADDE 6 – Ders açılması ve ders sorumluları 

 
(1) Bir Öğretim Üyesi bir yarıyılda Uzmanlık Alan dersi ve Seminer hariç, Enstitü'de toplam 

en fazla 3 (üç) ders açabilir. 

 
MADDE 7 – Seminer dersi 

 
(1) Seminer başlığı, sunulacağı gün, saat ve yeri ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile 

en az 15 (on beş) gün öncesinden Enstitü’ye bildirilir ve Anabilim Dalı Başkanlığınca yazılı 

olarak duyurulur. Seminer sunumları yarıyıl sonu sınavları ile eş zamanlı olarak tamamlanır. 

(2) Seminer dinleyiciye açık olarak yapılır. Sunumdan sonra Seminer Dersi Değerlendirme 

Formu Enstitü’ye gönderilir.
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MADDE 8 – Tez danışmanı koşulları 

 
(1) Tez Danışmanları üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. 

(2) Doktora programlarında öğretim  üyelerinin  tez  yönetebilmesi  için,  en  az  bir  Yüksek 

Lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

(3) Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı 

üst sınırı 12’dir. Hali hazırda 12’den fazla danışmanlığı bulunan öğretim üyeleri, söz konusu 

sayı belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz. 

(4) Danışmanlık süresince 6 (altı) ay ve daha uzun süre ile görevlendirme alan veya ücretsiz 

izin ile ÇOMÜ’den ayrılan Öğretim Üyesi yerine yeni bir tez danışmanı atanır. 

(5) Emeklilik veya herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin başlamış 

olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. 

(6) Zorunlu haller (kalıcı veya üç ayı geçen sağlık sorunları, ölüm) dışında, tez başlığı 

belirlenmiş  lisansüstü  öğrencisinin  danışman  değişikliğinde tez  başlığı  yeniden  belirlenir. 

Doktora programındaki öğrenciler danışman değişikliği durumunda tez önerisi savunma 

sınavına tekrar girer. 

(7) Tez danışmanı değişikliği durumunda, doktora öğrencisinin yeni danışmanından uzmanlık 

alan dersini en az dört dönem başarı ile alması ve en az dört tez izleme toplantısını başarılı ile 

tamamlaması gerekir. 

(8) Tez danışmanı değişikliğinde, zorunlu hallerde tez izleme komitesinde yer alan ilgili 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesinin tez danışmanı olarak atanması hariç, öğrenci ilk defa tez 

danışmanı atamasındaki sorumluluklarını tekrar eder. 

(9) Lisansüstü programlarda danışman atama ve danışman değişiklikleri dönem başlarında 

kayıt yenileme öncesinde yapılır. 

 
MADDE 9 – İkinci tez danışmanı koşulları 

 
(1) Tez konusunun niteliği nedeniyle (disiplinlerarası olması) birden fazla tez danışmanı 

gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ÇOMÜ dışından da en az doktora derecesine 

sahip kişilerden olabilir. 
 (2)  İkinci  danışmana  danışmanlık  ücreti,  yolluk  ve  gündelik  gibi  herhangi  bir  ödeme 
yapılmaz. 

 
MADDE 10 – Uzmanlık Alan Dersi 

 
(1) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı ve tez önerisi belirlendikten 

sonra tez danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırır. 

(2) Uzmanlık Alan Dersi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ve 

öğrencinin bu derse kayıtlandığı dönemden itibaren başlar, öğrencinin mezuniyetine ya da 

ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. 

 
MADDE 11 – Tez 

 
(1) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmek için yapılan bilimsel 

çalışmalar tez olarak yazılır. 

(2) Doktora programlarında, tez çalışması konusunda üretilmiş ve SCI, SCI expanded 

kapsamındaki dergilerde yayınlanmış veya DOI numarası almış teknik not, editöre mektup, 

tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelerden en az üç adet 

araştırma makalesi tezin tartışma ve sonuç bölümü olarak kabul edilir. Tez; tez özeti, önceki 

çalışmalar,  materyal-metot  bölümlerini  içerir.  Sonuç  ve  değerlendirme  bölümü,  çıkmış
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makalelere  atıf  yapılarak  özet  olarak  yazılır.  Makaleler,  tezin  arkasına  sayfa  numarası 

verilerek eklenir. 

 
MADDE 12 – Doktora Yeterlik, Tez izleme komite üyeleri ve tez savunma jürileri 

 
Tez İzleme Komitesi; 

a.   Tez danışmanı, 

b.   İlgili Anabilim Dalı içerisinden bir öğretim üyesi, 

c.   ÇOMÜ içerisindeki farklı bir Anabilim Dalı veya başka yurtiçi ya da yurtdışındaki 

Araştırma Enstitüleri ile Yükseköğretim Kurumlarındaki aynı/farklı Anabilim Dalı 

veya Bilim Dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. 

 
Tez savunma ve Doktora yeterlik jürileri; 

a.   Tezli Yüksek Lisans tez savunma jürileri en az biri kurum dışından olmak üzere, 

danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur. 

b.   Doktora yeterlik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, 

danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. 

 
MADDE 13 – Tez yazım kuralları 

 
(1) Tez yazımı ile ilgili esaslar Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

(2) Eğitim–öğretim dili % 100 İngilizce olan programlarda tez, İngilizce hazırlanır. 

 
MADDE 14 – Ders alma 

 
(1)  Lisans  ve/veya  Yüksek  Lisans  derecesini,  başvurdukları  Yüksek  Lisans  /  Doktora 

Anabilim Dallarından farklı alanda almış öğrencilere, sınav jürisinin ve Anabilim Dalı 

Başkanlığının önerisi ile EYK kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

(2) Program dışından, bir Anabilim Dalından en fazla 2 (iki), farklı Anabilim Dallarından 

toplam 3 (üç) ders zorunlu krediye sayılır. 
(3)  Tezli  Yüksek  Lisans  programından  mezun  olabilmek  için  120  AKTS  tamamlanır. 
Uzmanlık alan dersi en az iki dönem başarı ile alınır. 
(4)  Yüksek  Lisans  öğrencisi  lisans  programından,  Doktora  öğrencileri  Yüksek  Lisans 
programından en fazla iki ders alabilir. 
(5) Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi hariç öğrenci, öğrenimi süresince danışmanı ve 
başka bir öğretim üyesi tarafından açılan derslerden en fazla 3 (üç) ders alabilir. 
(6) Doktora programından mezun olabilmek için en az 180 AKTS tamamlanır. Uzmanlık alan 
dersi en az dört dönem başarı ile alınır ve en az dört tez izleme toplantısı başarılı olarak 
yapılır. 

 
MADDE 15 – Öğretim dili ve değerlendirme 

 
(1)  Öğretim  dili  Türkçe  olan  programlarda  okutulan  derslerin  yazılı,  sözlü  veya  benzeri 

değerlendirmelerinin sınavları Türkçe yapılır. 
(2) Öğretim dili İngilizce olan programlarda okutulan derslerin yazılı, sözlü veya benzeri 
değerlendirmelerinin sınavları İngilizce yapılır. 
(3)  Öğretim  dili  İngilizce  olarak  açılmış  programlarda  tüm  dersler  İngilizce  alınmak 
zorundadır. Türkçe alınan dersler krediye sayılmaz ve ortalamaya katılmaz. 
(4) Sözlü sınav soru ve cevapları da dahil olmak üzere sınav evrakları 2 (iki) yıl süre ile 
Öğretim Üyesi tarafından saklanır.



7 / 8  

MADDE 16 – Bilimsel araştırma ve etiğe aykırı eylemler 

 
(1) Ödev, rapor, tez, tez başlığından üretilmiş yayın ve benzeri çalışmalarda intihal, sahtecilik, 

çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlallerini yapan öğrencinin 

ilgili çalışması geçersiz sayılır ve öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır. 

 
MADDE 17 – Mezuniyet koşulları 

 
(1) Tez ve yayın koşullarını tamamlayan öğrenci tez savunma sınavına alınır. 

(2) Tezli Yüksek Lisans tez savunma sınavına girebilmek için Yüksek Lisans tez konusuyla 

ilgili olmak koşuluyla aşağıdaki mezuniyet şartlarından en az birini sağlamış olmalıdır. 

a.   SCI, SCI expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde teknik not, editöre 

mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalelerden 

DOI numarası almış veya yayınlanmış en az bir adet yayının bulunması, 

b.   En az üç yıldır düzenli olarak basılan ve çıkmış sayılarına çevrimiçi ulaşılan ulusal 

veya uluslararası hakemli dergilerde yayın yapması, 

c.   Ulusal  veya  uluslararası  yapılan  kongrelerde  basılı  özet  veya  tam  metin  bir 

bildiriyi sözlü sunması ya da katılım belgeli bir poster sunması, 

d.   Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü dergilerinde yayın yapması. 

 
(3) Doktora tez savunma sınavına girebilmek için Doktora tezinden üretilmiş olmak koşuluyla 

tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanı ile birlikte, öğrencinin birinci isim ve adresinin 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olduğu en az bir bilimsel yayın yapması gerekir. Bu 

yayın aşağıdaki mezuniyet şartlarını sağlamalıdır. 

a. Bilimsel çalışmada, ilgili teze ve varsa projesine atıf yapılır. Doktora tez 

çalışmasından üretilmek koşuluyla SCI, SCI expanded, SSCI ve AHCI 

kapsamındaki dergilerde teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet 

türünden yayınlar dışındaki makalelerden DOI numarası almış veya en az bir adet 

basılı makalesinin bulunması, 

(4) Mezuniyet için yayın şartı, 2015–2016 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 

kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. 

 
MADDE 18 – Mezuniyet 

 
(1) Tez savunma sınav sonucunda veya tez düzeltme sınav sonucunda tezi reddedilen 

öğrenciye yeni bir danışman atanır ve tez başlığı tekrar belirlenir. 

(2) Tez savunma sınav sonucunda evraklarında eksiklik olmayan öğrencilerin mezuniyet 

işlemlerine başlanır. 

  (3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim 

  edildiği tarihtir.   

 

 
MADDE 19 – BAP projeleri 

 
(1) Tez Danışmanı, ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) 

tarafından desteklenen tezler için projenin kabulü, kapatılması, uzatılması, proje isim 

değişikliği ve diğer konularda Enstitü’yü bilgilendirmek zorundadır. 
(2) ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen 
tez projeleri tamamlandıktan sonra mezuniyet işlemlerine başlanır.
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MADDE 20 – 

 
(1) Bütünleşik Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim programlarına öğrenci 

kabulüne ilişkin diğer esaslar Enstitü Kurulu'nun önerisi ve Senato’nun kararıyla belirlenir. 

 
MADDE 21 – 

 
(1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilmemiş hususlarda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Lisansüstü   Eğitim–Öğretim   Yönetmeliği,   ilgili   mevzuat   ile   Enstitü   Yönetim   Kurulu 

hükümleri geçerli olur. 


