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Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programı yedi ders, bir yüksek lisans seminer dersi ve tez 
çalışmasından oluşur. 

Öğrenim Süresi
Tezli yüksek lisans programının öğrenim süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre 
hariç, dört (4) yarıyıl olup, program en çok al� (6) yarıyılda tamamlanır.
Dört (4) yarıyıl sonunda öğre�m planında yer alan kredili derslerini ve yüksek 
lisans seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 
Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını yerine ge�remeyen; azami süreler 
içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen 
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez Danışmanı Atanması
Tezli yüksek lisans programında bir öğrenci tez danışmanını en geç birinci 
yarıyılın sonuna kadar belirlemesi gerekmektedir. Tez danışmanı ens�tü 
yöne�m kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez Başlığı ve Tez Önerisi
Öğrencinin tez danışmanıyla beraber belirlediği tez başlığını tez önerisi 
ile birlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ens�tüye teslim etmesi 
gerekmektedir. Tez Başlığı ve tez önerisi ens�tü yöne�m kurulu onayı 
ile kesinleşir.
Tezli Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerin mezun olabilmesi için 
aşağıdaki şartlardan en az birini tez savunma sınavına girmeden önce yerine 
ge�rmeleri gerekmektedir.

Yayın Şar� Hakkında
Ulusal veya uluslararası bilimsel toplan�larda sunulmuş bir bildiri,
Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası 
alınmış bir makale,
İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir 
bildiri.
Yayın öğrencinin yap�ğı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu hakkında 
olmalıdır.
Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır.
Yayınlarda İstanbul Sabaha�n Zaim Üniversitesi adı mutlaka olmalıdır.
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Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması
Öğrenci, ens�tü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılan ve danışmanı 
tara�ndan onaylanan tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise 
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına ve sınav jüri 
üyelerine sunar. Danışman, tezi ve in�hal raporunu, tezin savunulabilir 
olduğuna ve ens�tü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıldığına dair 
yazılı görüşü ile birlikte ens�tüye sunar. 

Yüksek lisans tez sınav jürisi; tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının 
önerisi üzerine ens�tü yöne�m kurulu onayı ile atanır. Sınav jürisi, biri 
öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya 
beş öğre�m üyesinden oluşur. 

Sınav jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten 
i�baren en erken 15 gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. 

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğre�m kurumu ile 
ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri 
yapılan tezi aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da 
başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans 
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine 
ge�rmiş olmak şar�yla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet
Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzeri 
olmak, İZÜ Senatosunun 18.09.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı gereğince; 
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans ve doktora 
programlarına 2017-2018 eği�m öğre�m yılı bahar yarıyılından i�baren kayıt 
yap�ran öğrencilerin mezuniyetlerinden önce tez savunma sınavına girmeden 
aşağıdaki şartları yerine ge�rmeleri gerekmektedir.
    

4



1. Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için 
tez savunma sınavından önce aşağıdaki şartlardan en az birini yerine 
ge�rmeleri gerekmektedir.
         1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplan�larda sunulmuş bir bildiri,
         2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI 
numarası alınmış bir makale,
         3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda 
sunulmuş bir bildiri.
    • Yayın öğrencinin yap�ğı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir 
konu hakkında olmalıdır.
    • Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır. tez sınavında 
başarılı olmak şar�yla; ciltlenmiş tezin iki kopyasını tez sınavına giriş 
tarihinden i�baren en geç bir ay içinde ens�tüye teslim eden öğrenciye 
tezli yüksek lisans diploması verilir. 

Ens�tü yöne�m kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay 
uzatabilir. Bu şartları yerine ge�rmeyen öğrenci şartları yerine ge�rinceye 
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami 
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bu program toplam otuz krediden ve en az on ders ile yüksek lisans 
projesinden oluşur. 

Süre
Bu programı tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç en az iki 
yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı 
tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Proje Danışmanı Atanması
Öğrenci proje danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlemesi 
gerekmektedir. Proje danışmanı ens�tü yöne�m kurulu onayı ile kesinleşir.

Proje Konusu Belirlenmesi
Öğrenci, danışmanı ile birlikte belirlediği proje konusunu, ikinci yarıyıl 
derslerinin başladığı tarihten i�baren en geç on beş gün içinde ens�tüye 
bildirir.

Mezuniyet
Kredili derslerini ve yüksek lisans projesini başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı 
genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciye, tezsiz yüksek lisans 
diploması verilir.
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DOKTORA PROGRAMI 
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Doktora Programı
Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az yedi ders, 
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 14 ders, seminer, yeterlik 
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Süre
Bu program, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi 
ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki 
yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami 
tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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 al� yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 
başarıyla tamamlayamayan veya ağırlıklı genel not ortalaması 4,0 üzerinden 
en az 3,0 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan 
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl 
sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili 
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, 
doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi 
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge�rmiş olmaları şar�yla talep 
etmeleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez Danışmanı Atanması
Öğrenci, tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlemek 
zorundadır. Tez danışmanı ens�tü yöne�m kurulu kararıyla kesinleşir. 

Yeterlik Sınavı
Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 
3,0 ve üzeri olan öğrenci, doktora yeterlik sınavına başvuru yapabilir. Öğrenci 
bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans 
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar 
yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

Bu süreler sonunda doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler “Başarısız” 
olarak değerlendirilir ve bir sonraki yarıyılda yapılacak Doktora Yeterlik 
Sınavına başvuru hakkı verilir. Bu sınava da girmeyen veya girip başarısız 
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tara�ndan önerilen ve ens�tü 
yöne�m kurulu tara�ndan onaylanan sınav jürisi tara�ndan yapılır. 
Sınav jürisi; en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil 
beş öğre�m üyesinden oluşur. 

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. 

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden 
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan 
öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü 
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini 
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geçmemek şar�yla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ens�tü 
kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez İzleme Komitesi
Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının 
önerisi ve ens�tü yöne�m kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi 
oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğre�m üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanın-
dan başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. 

Tez Önerisi Savunması
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç al� ay içinde 
tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez 
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce 
komite üyelerine dağı�r.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya 
ret kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre 
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla karar verilir.
 
Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez başlığı seçme 
hakkına sahip�r. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa 
aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez 
başlığını değiş�ren öğrenci ise al� ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına 
alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği 
kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eği�m süresinden 
sayılır.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve 
temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez 
toplanır.
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Öğrenci, toplan� tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor 
sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların öze� ve bir sonraki dönemde 
yapılacak çalışma planı belir�lir. Öğrencinin tez çalışması, komite tara�ndan 
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara�ndan üst üste iki kez veya 
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazere� olmaksızın en geç al� ay içerisinde 
tez öneri savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması
Öğrenci, elde e�ği sonuçları ens�tü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar 
ve tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunur.

Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme 
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezi ve 
in�hal raporunu, tezin savunulabilir olduğuna ve ens�tü tez yazım kılavuzuna 
uygun olarak yazıldığına dair yazılı görüşü ile birlikte ens�tüye sunar. 

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için al� ay aralıklarla her birinden başarılı 
en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekir. Tez izleme işlemlerinin 
zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme 
sonucundan başarısız sayılır.

Tez sınav jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ens�tü 
yöne�m kurulu onayı ile atanır. 

Sınav jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğre�m üyeleri 
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğre�m 
üyesinden oluşur. 

Sınav jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten i�baren 
en erken on beş gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.
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Tez sınavının tamamlanmasından sonra sınav jürisi dinleyicilere kapalı olarak, 
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul 
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. 
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç al� ay içinde gerekli 
düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. 
Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı 
olamayanlara talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli 
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge�rmiş olmaları 
şar�yla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet
Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not 
ortalaması 3,0 ve üzeri olması ve aşağıdaki şartlardan en az birini tez savunma 
sınavına girmeden önce yerine ge�rmesi gerekmektedir.
1. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplan�larda sunulmuş iki bildiri,
2. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI 
numarası alınmış bir makale,
3. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş 
iki bildiri.
- Yayın öğrencinin yap�ğı tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili bir konu 
hakkında olmalıdır.
- Yayınlarda tez danışmanın onayı mutlaka alınmalıdır.
- Yayınlarda İstanbul Sabaha�n Zaim Üniversitesi adı mutlaka olmalıdır. 
Tez sınavında başarılı olmak şar�yla; 
ciltlenmiş tezin en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden i�baren 
en geç bir ay içinde ens�tüye teslim eden öğrenci doktora diploması 
almaya hak kazanır. 
Ens�tü yöne�m kurulu talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla 
bir ay uzatabilir. Bu �kradaki  şartları yerine ge�rmeyen öğrenci şartları 
yerine ge�rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından 
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN 
GENEL ESASLAR

Lisansüstü Programlarda Yazılan Tezlerin Dili
Tezler, Türkçe programlarda Türkçe veya İngilizce; kısmen yabancı dilde olan 
programlarda Türkçe veya ilgili dilde ve tamamen yabancı dilde olan 
programlarda programın dilinde yazılır.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü
Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya 
yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olan 
adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı 
uygulanabilir.

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü 
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak 
bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra 
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ens�tü yöne�m kurulu onayı ile lisansüstü 
programa yönelik dersler de alabilir.

Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora 
öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alırlar.

Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, sınavlar, ders notları, derslerden 
başarılı sayılma şartları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programın 
mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğre�mi 
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uza�lamaz ve süre 
sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre 
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
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Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü
Üniversitedeki veya başka bir yükseköğre�m kurumundaki lisansüstü program-
da en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, ilgili mevzuat ve ens�tü yöne�m 
kurulu tara�ndan belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversit-
enin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. 

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin “Tezli/Tezsiz 
Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş Uygulama Esasları” uygulanır.

Yabancı Uyruklu Adayların Kabulü
Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurt 
dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriye� uyruklu adaylar, genel kontenjanlar 
için belirlenen şartlara uygun olarak kabul edilirler.

Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabullerinde 
lisans ya da yüksek lisans mezunu oldukları üniversitenin YÖK tara�ndan 
tanındığına dair yazı istenir.
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Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı 
aranmaz.

Yabancı uyruklu adayların Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi 
için, Üniversitenin veya başka bir yükseköğre�m kurumunun Türkçe hazırlık 
sını�ndan veya Türkçe yeterlik sınavından B2 seviyesinde başarılı olması gerekir.

Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden 
lise, lisans veya lisansüstü öğreniminin herhangi birini eği�m dili Türkçe olan bir 
kurumda tamamlamış ise Türkçe yeterlik belgesi şar� aranmaz.

Yabancı bir dilde yapılan lisansüstü programlara başvurularda, ana dili program 
dili olan veya ana dili program dili olan bir ülkede lisans ve/veya yüksek lisans 
öğrenimi yapmış adaylarda yabancı dil yeterlik şar� aranmaz.

Yabancı dilde eği�m yapılan programlarda, yabancı uyruklu öğrencinin yüksek 
lisans tez savunmasına veya doktora yeterlik sınavına girmeden önce, 
Üniversitenin veya başka bir yükseköğre�m kurumunun Türkçe hazırlık sını�nı 
veya Türkçe yeterlik sınavını B2 seviyesinde başarması gerekir.

Ders Kaydı 
Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın başında ens�tü tara�ndan 
belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak ders kayıtlarını yap�rmak zorundadır. 

Derslerin ekleme-bırakma işlemleri her yarıyılın başlangıcından i�baren iki ha�a 
içerisinde yapılır. 

Bilimsel araş�rma teknikleri ile araş�rma ve yayın e�ği konularını içeren en az bir 
dersin lisansüstü eği�mi sırasında alınması zorunludur.
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Kayıt Dondurma 
Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve 
ens�tü yöne�m kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans 
öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl 
kayıt dondurabilir. 

Kayıt dondurma başvuruları, yarıyıl başında ve kayıt işlemlerinin tamamlan-
masından i�baren en geç bir ay içinde yapılabilir. 

Kaydı dondurulan öğrencinin, o yarıyıl, öğrenim süresine dâhil edilmez. 
Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Kayıt Sildirme
Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve 
ilişik kesme formu ile birlikte ilgili ens�tü müdürlüğüne müracaat eder. 
Öğrencinin kaydı silinerek  ilgili birimlere bildirilir. 

Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaa� 
gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine ge�rilmiş olması 
şar�yla, öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını 
sildirebilir. Kaydı silinen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Derslere Devam
Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, derslerin %70’ine devam etmiş 
olmaları gerekir. Her öğre�m üyesi, derslere devam mecburiye�ni bu esaslara 
göre kontrol eder.

Derslere devam mecburiye�ni yerine ge�rmemiş öğrenciler dersten devamsız 
sayılır ve o dersin sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere 
“DZ” harf notu verilir.
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Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şar� yerine ge�rilmiş olan teorik 
derslere devam şar� aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren 
öğre�m üyesinin belirleyeceği diğer şartlara uymak zorundadır.

Sınavlar
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara ve bir final sınav notu verilir. 
Sınavlar yazılı olarak yapılabileceği gibi ödevlerin değerlendirilmesi 
sure�yle de yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları, ens�tünün akademik 
takviminde belirlenen süre içinde yapılır.

Değerlendirme
Lisansüstü programlarında, öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi 
için; dersin yarıyıl sonu notunun en az “CC” olması gerekir.

Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa 
yaz öğre�minde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız 
olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğre�m elemanları tara�ndan aşağıda 
belir�len başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve 
katsayıları verilir:

Puan              Harf Notu (Başarı Notu)              Dört Üzerinden 
                                                                              Katsayısı  
90-100                           AA                                       4,0
85-89                             BA                                       3,5
80-84                             BB                                       3,0
75-79                             CB                                       2,5
70-74                             CC                                       2,0
00-69                              FF                                       0,0
00-00                             DZ                                       0,0
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(4) Ortalamalara ka�lmayan notlar şunlardır:
a) EK (eksik) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli 
başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere 
öğre�m üyesi tara�ndan takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) 
notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden i�baren 15 gün içinde eksiklerini 
tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu kendiliğinden 
(FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı 
başkanlığının önerisi üzerine ens�tü yöne�m kurulu tara�ndan (EK) notunun 
süresi bir sonraki 
kayıt döneminin başlangıcına kadar uza�labilir.
b) YT (yeterli) notu; öğre�m programlarında bulunan kredisiz derslerden 
başarılı olan öğrencilere verilir.
c) YZ (yetersiz) notu; öğre�m programlarında bulunan kredisiz derslerden, 
lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci 
değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan 
öğrencilere verilir.
ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bi�rmemiş, ancak başarılı 
olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin 
yükümlülüklerini yerine ge�remediği için başarısız olan öğrencilere 
verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
e) TR (transfer) notu; daha önce başka bir yükseköğre�m kurumunda 
öğrenim gören öğrencilerin o yükseköğre�m kurumunda aldıkları ve 
denkliği Üniversitenin ens�tü yöne�m kurulu tara�ndan kabul edilen 
derslere verilir. Transfer notu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel 
not ortalaması hesabına ka�lmaz.
f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda
(GM) notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, (GM) notu sayısal 
nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse (GM) notu sı�ra 
dönüştürülür.

19



Sınav Sonuçlarına İ�raz
Öğrencinin sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde ens�tü 
müdürlüğüne not i�raz dilekçesini vermesi gerekir. İ�raz, maddi hata 
yönünden ilgili öğre�m üyesi tara�ndan incelenir, herhangi bir maddi 
hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi, öğre�m üyesinin 
başvurusu üzerine ens�tü yöne�m kurulu tara�ndan değerlendirilerek 
karara bağlanır.

Ders Muafiye�
Daha önce YÖK tara�ndan denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğre�m 
kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğre�m kurumunda alıp, 
başarılı olduğu dersler için ens�tüye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle 
birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. 

Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye kaydını yap�rdığı ilk yarıyılda 
derslerin başladığı tarihten i�baren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır. 
Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/in�bak 
işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi 
anabilim dalı başkanlığı tara�ndan oluşturulacak in�bak komisyonu tara�ndan 
değerlendirilir, ens�tü yöne�m kurulu tara�ndan in�bakı yapılarak 
karara bağlanır.
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