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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMENLİĞİ SOSYAL BİLİMLER 

ENSTİTÜSÜ UYGULAMA ESASLARI  

(Yükseköğretim  Kurulu  Lisansüstü  Yönetmeliği'nde  yapılan değişiklikler ve uygulamada  

yaşanan sorunlar nedeniyle değiştirilmesine ilişkin Üniversitemiz  Senatosu’nun  30.12.2019  

tarih  ve  16/04 Kararı ile Güncellenmiştir.) 

  

Madde 1 – Amaç ve Kapsam 

 (1) Bu uygulama esasları 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile 02.05.2017 tarih ve 

30054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen ilkeler çerçevesinde 

düzenlenir ve yürütülür. 

Madde 2- Lisansüstü Programlarda Kayıt Yenileme 

 (1) Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler Yeterlik, Tez İzleme, Tez Öneri 

Savunma, Tez Savunma sınavlarına giremez, o dönem için sınav hakkını kullanmış olduğu 

için başarısız olmuş sayılır ve tezini teslim edemez. Kayıt yaptırmayan öğrencinin tez 

danışmanına, danışmanlık ve alan uzmanlık dersi ücreti ödenmez. 

Madde 3- Derslerin Yürütülmesi, Ders Tekrarı ve Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi 

 (1) Doktora/Sanatta Yeterlik programında ders verecek öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl 

bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.  

(2) Enstitü Anabilim Dallarındaki programlarda bir öğretim üyesi bir yarıyılda Alan Uzmanlık 

dersi ve Seminer hariç, aynı programda en fazla 2 (iki) adet ders açabilir.  

Madde 4-Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt  

(1) Başarısız dersin (devamsızlık da dahil) bulunmaması ve not ortalamasının tezli yüksek 

lisans için 4.00 üzerinden en az 3,00, doktora için 4.00 üzerinden en az 3.20 olması 

(2) Disiplin cezası almamış olmak  

(3) Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son yarıyılında; doktora ve 

sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son bir yılında yatay geçiş 

yapılamaz.  

(4) Yatay geçiş başvurularında öğrencilerin geçiş yaptığı lisansüstü programda, aldığı 

derslerin genel akademik not ortalamasının % 50’si ve ALES puanının % 50’sinin 

toplamından elde edilen puana göre başarı sıralaması yapılır. 

(5)Yatay geçişlerde alan uzmanlık dersinin muafiyeti yapılmaz. 

 



 

Madde 5-Derslerden Muafiyet 

(1) Lisansüstü programa yeni kayıt yaptırılan öğrenciler ilk kayıt yaptırdıkları dönem 

başından itibaren bir ay içerisinde, muafiyet talebinde bulunabilir. Daha sonraki yarıyıllarda 

muafiyet talebi; programa kayıtlıyken almış olduğu özel öğrenci dersleri ve diğer lisansüstü 

programlardan alınan dersler hariç değerlendirilmez.  

(2) Muafiyet talep edilen dersin zorunlu veya seçmeli olmasına bakılmaksızın, Enstitü 

Anabilim/Ana Sanat Dalı Kurulu önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara 

bağlanır. 

Madde 6-Tez Danışman Atanması Koşulları. 

Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir 

yüksek lisans tezi tamamlamış olması gerekir. 

Madde 7- Danışman Değişikliği Koşulları 

(1) Zorunlu hallerde (Sağlık sorunları, ölüm, uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, 

farklı üniversiteye geçme, emeklilik, ilişik kesme, vb.) danışman değişikliği yapılabilir.  

(2) Zorunlu haller dışında Tezli Yüksek Lisans Programlarında danışman değişikliklerinde 

eski danışmanın izni dahilinde yeni danışmanıyla tezine devam eder eski danışmanı izin 

vermemesi durumunda yeni bir tez adıyla tezine devam eder.  

(3) Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında tez önerisi savunma sınavı yapıldıktan sonra 

zorunlu haller dışında danışman değişikliği olursa, eski danışmanın izni dahilinde yeni 

danışmanıyla tezine devam eder, eski danışmanının izin vermemesi durumunda yeni 

danışmanla birlikte yeni bir tez konusu belirlenerek tekrar tez önerisi sınavına girilir ve tez 

süreci yeniden başlar. 

(4) Zorunlu haller dışında danışman değişikliğinde mevcut danışmanın görüşünü bir hafta 

(yedi gün) içerisinde yazılı olarak bildirmesi gerekir. Bu süre içerisinde beyanda bulunmayan 

öğretim üyesi danışman değişikliğini kabul etmiş sayılır. Olumsuz görüş  bildiren danışmanın 

değişikliğinin yapılıp yapılmayacağına ilgili kurullar karar verir. 

Madde 8-Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş  

(1) Birinci yarıyıl sonunda veya en geç ikinci yarıyıl sonunda tezsiz yüksek lisans 

programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılır.  

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile geçiş yapılacak Tezli Yüksek Programının aynı adı 

taşıması gereklidir.  

(3) Geçiş yapacak öğrencinin başarısız dersi olmaması ve 4.00 üzerinden en az 3.00 akademik 

not ortalamasına sahip olması gerekir.  



(4) Tezsiz Yüksek Lisans Programından, Tezli Yüksek Lisans Programlarına geçişte tezsiz 

yüksek lisansta aldığı derslerin genel akademik not ortalamasının % 50’si ve ALES puanının 

% 50’sinin toplamından elde edilen puana göre başarı sıralaması yapılır 

Madde 9-Tezli Yüksek Lisans Programından Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçiş 

Kayıtlı olduğu program ile geçiş yapacağı programın aynı adı taşıması, eksik derslerini ve 

maddi yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve 

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler tezli programdan tezsiz programa geçebilir. 

Madde 10- Komitelerin ve Sınav Jürilerinin Oluşturulması 

(1) Danışman değişikliği durumunda önceki danışman söz konusu öğrenci için oluşturulacak 

hiçbir jüride yer alamaz  

(2) Lisansüstü programlarda oluşturulan jüri, komite, komisyon vb. üyeliğine seçilen öğretim 

üyeleri arasında eş ve yakın akrabalık bağı bulunmamalıdır. Ayrıca, jüri üyeleri aday öğrenci 

ile de benzer yakınlıkları taşımamalıdır.  

(3) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, üyelerde değişim yapılması, 

danışmanın ve/veya Tez İzleme Komitesi Üyesinin talebi üzerine, Enstitü Anabilim 

Dalı/Enstitü Anasanat Dalı Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.  

 

Madde 11-Doktora Mezuniyet Koşulu 

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

(2) Doktora tez savunma sınavına girebilmek için doktora tezinden üretilmiş olmak ve adresin 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olması koşuluyla aşağıdaki mezuniyet şartlarının 

sağlanmış olması gerekir.  

(a) Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde öğrencinin birinci isim olarak yer aldığı bir 

makale yayınlamış olmak veya kabul yazısı almış olmak. 

(b) Ulusal veya uluslararası yapılan kongrelerde öğrencinin birinci isim olarak yer aldığı 

basılı özet veya tam metin bir bildiriyi sözlü sunmak.  

(3) Sanatta Yeterlik tez savunma sınavına girebilmek için doktora tezinden üretilmiş olmak ve 

adresin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olması koşuluyla aşağıdaki mezuniyet 

şartlarının en az ikisini sağlanmış olması gerekir. 

(a) Sergi düzenlemiş olmak,  

(b) Ulusal veya Uluslararası hakemli dergilerde öğrencinin birinci isim olarak yer aldığı bir 

makale yayınlamış olmak veya kabul yazısı almış olmak.  

(c) Ulusal veya uluslararası yapılan kongrelerde öğrencinin birinci isim olarak yer aldığı basılı 

özet veya tam metin bir bildiriyi sözlü sunmak.  



(4) Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencileri yayınlarını tez önerisi kabul edildiği tarihten sonra 

veya tez konusunu değiştirdikleri tarihten sonra yapmak zorundadır. 

(5) Mezuniyet için yayın şartı, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren tez 

önerisi savunma sınavına giren Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencileri için geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


