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Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne İlişkin Senato Esasları’nın aşağıda
belirtilen şekilde toplantıya katılanların oy birliğiyle uygun olduğuna;
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN
SENATO ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Senato Esaslarının amacı, Uşak Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen
lisansüstü eğitim ve öğretime yönelik esasların uygulanması için genel ve özel koşulları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Senato Esasları Uşak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü
programları ile ilgili genel esaslar, öğrenci kabulü, tezli/tezsiz yüksek lisans programları ve
doktora/sanatta yeterlik programlarının yürütülmesinde uyulması gereken uygulama süreci ve koşulları
kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Senato Esasları, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ile 25/06/2018 tarih ve 30459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Uşak Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Senato Esaslarında geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje
çalışmasını,
d) Enstitü: Uşak Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Enstitülerdeki anabilim dalını/enstitü
anasanat dalını,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat
dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden
ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı
başkanını,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında,
varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde
öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı
başkanlarından oluşan kurulu,
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ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve
enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,
i) Etik kurulu: Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan etik kurullarını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun
biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,
l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile
gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
m) Müdür/müdürlük: Enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli
içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
p) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Sanatta yeterlik eseri: Yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine
hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusunu araştırmaya, literatür
takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir rapordan oluşan kredisiz
uygulama dersini,
ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,
u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına
rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim
üyesinden oluşan komiteyi,
ü) Uzmanlık Alan Dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez önerisi EYK
tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,
v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları
ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavlarını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Lisansüstü programlar için kontenjan belirleme
MADDE 5– (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, kontenjanlar ve özel şartların
belirlenmesi için; ilgili EABD/EASD Akademik Kurulu görüşü, ilgili başkanlığın teklifi doğrultusunda
EK kararı ve Senato onayı gerekir.
(2) Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyesi sayısı ve
öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınır.
Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aranacak koşullar
MADDE 6– (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
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a) Adayların yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmesi için, ilgili
EABD/EASD Akademik Kurulu kararı doğrultusunda EABD/EASD başkanlığının teklifi ile EK
tarafından kabul edilen lisans/yüksek lisans programlarından mezun durumda olmaları gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarında adayın programda ilan edilen ALES puan türünden en az
“55” puan alması gerekir.
c) Doktora programında, adayın başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az
“65” puan alması gerekir.
ç) Tezsiz yüksek lisans, EASD ve Konservatuvarlarda açılan tezli yüksek lisans programına
başvuracak adaylarda ALES şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı istenildiği
takdirde taban puan ilgili EABD başkanlığı teklifi doğrultusunda senato tarafından belirlenir.
d) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 puan almaları gerekir.
e) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak
kullanılabilir. GRE ve GMAT puanları geçerlilik süresi 5 yıldır.
f) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda adayın YDS’den en az 40 puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan alması
gerekir.
g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında yabancı dil puanı en az “55” veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan olması
gerekir.
ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuru için; tıp, diş hekimliği, veteriner,
eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az “55” puan almaları gerekir.
h) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının
lisans diplomasına ve en az 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından
alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 65 puan almış olması; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının
lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 65 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri
testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına
öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans
not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer; referans mektubu,
neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler
Senatoca belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri
dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar
verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
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Öğrenci kabulü ile ilgili genel şartlar
MADDE 7– (1) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun talebi doğrultusunda başvurularda
mülakat ve/veya yazılı sınav uygulanacağı ilanda belirtilir.
(2) Mülakat ve yazılı sınavın bir arada uygulandığı programlarda mülakat notunun %50’si ve
yazılı sınav notunun %50’si alınarak hesaplama yapılır.
(3) Mülakat ve/veya yazılı sınav notu; tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden 60 puan,
doktora/sanatta yeterlik programlarında sanat sınavı/dosya değerlendirme notu 100 üzerinden 70 puanın
altında olan adaylar başarısız sayılır.
(4) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylardan mülakata
ve/veya yazılıya alınacakların sayısı ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılabilir.
(5) Mülakat ve/veya yazılı sınav ya da yetenek sınavı/portfolyö değerlendirmesine girmeyen
aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
(6) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında yerleştirme başarı puanı 60’ın altında olan adaylar
başarısız sayılır.
(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarında yerleştirme başarı puanı 70’in altında olan adaylar
başarısız sayılır.
(8) Doktora programlarında yerleştirme başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES,
mülakat ve/veya yazılı sınav, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanı yüksek
olan adaya öncelik verilir.
(9) Sanatta yeterlik programlarında yerleştirme başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö değerlendirmesi, yabancı dil ile tezli yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
(10) Tezli yüksek lisans programlarında yerleştirme başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla
ALES, mülakat ve/veya yazılı sınav, lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanı yüksek olan
adaya öncelik verilir.
(11) Yazılı sınavlarda sınav evrakları, mülakat sınavlarında ise adaya sorulan soru-cevaplarını
belirten tutanak sınava müteakip 3(üç) iş günü içinde enstitüye teslim edilir.
(12) İlan edilen kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adayların %50’sini geçmemek üzere yedek
öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
(13) Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not
sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 8– (1) Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında mülakat ve/veya yazılı
sınava girecek adayların değerlendirmesi ilgili EABD/EASD bilim ve sanat sınavı jürileri tarafından
aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programları için, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i,
lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak yapılır.
b) EASD ve konservatuvarların tezli yüksek lisans programları için, lisans mezuniyet notunun
%50’si, yabancı dil puanının %50’si alınarak yapılır.
c) Doktora programları için, ALES puanının % 50’si, yabancı dil puanının % 25’i, tezli yüksek
lisans mezuniyet notunun % 25’i alınarak yapılır.ç) Sanatta yeterlik programları için, yabancı dil
puanının %50’si, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans
mezuniyet notunun) %50’si alınarak yapılır.
d) Bütünleşik doktora programları için, ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i ve
lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i alınarak yapılır.
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(2) Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında yerleştirme başarı puanları; ilgili
EABD/EASD bilim ve sanat sınavı jürileri tarafından aşağıda şekilde değerlendirilerek sıralama yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
lisans mezuniyet notunun %10’u ve mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u alınarak hesaplanır.
b) EASD ve konservatuvarların tezli yüksek lisans programları için; lisans mezuniyet notunun
%50’si, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö (bilimsel dosya)
değerlendirmesinin %30’u alınarak hesaplanır.
c) Tezsiz yüksek lisans programları için; lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek
puandan aşağıya doğru sıralama alınarak hesaplanır. ALES puanının istendiği durumlarda başarı
değerlendirmesi ALES’in %50’si ve lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si alınarak hesaplanır.
ç) Doktora programları için; ALES puanının % 50’si, yabancı dil puanının % 20’si, tezli yüksek
lisans mezuniyet notunun % 10’u ve mülakat ve/veya yazılı sınavın % 20’si alınarak hesaplanır. d)
Sanatta yeterlik programları için; yabancı dil puanının %25’i, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun
(lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans mezuniyet notunun) %25’i ve mülakat ve/veya yazılı
sınavın %50’si alınarak hesaplanır.
e) Bütünleşik doktora programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u ve lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u alınarak yapılır.
Fen Bilimleri Enstitüsü başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 9– (1) Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarında mülakat ve/veya yazılı sınava
girecek adayların değerlendirmesi ilgili EABD/EASD bilim ve sanat sınavı jürileri tarafından aşağıda
şekilde yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i,
lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak yapılır.
b) Doktora programları için, ALES puanının % 50’si, yabancı dil puanının % 25’i, tezli yüksek
lisans mezuniyet notunun % 25’i alınarak yapılır.
c) Bütünleşik doktora programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i, ve
lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i alınarak yapılır.
(2) Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarında yerleştirme başarı puanları; ilgili EABD
bilim ve sanat sınavı jürileri tarafından aşağıda şekilde değerlendirilerek sıralama yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
lisans mezuniyet notunun %10’u ve mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u alınarak hesaplanır.
b) Tezsiz yüksek lisans programları için; lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek
puandan aşağıya doğru sıralama alınarak hesaplanır. ALES puanının istendiği durumlarda başarı
değerlendirmesi ALES’in % 50’si ve lisans mezuniyet not ortalamasının %50’ si alınarak hesaplanır.
c) Doktora programları için; ALES puanının % 50’si, yabancı dil puanının % 20’si, tezli yüksek
lisans mezuniyet notunun % 10’u ve mülakat ve/veya yazılı sınavın % 20’si alınarak hesaplanır.
ç) Bütünleşik doktora programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u ve lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u alınarak yapılır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 10– (1) Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarında mülakat ve/veya yazılı
sınava girecek adayların değerlendirmesi ilgili EABD/EASD bilim ve sanat sınavı jürileri tarafından
aşağıda şekilde yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i,
lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak yapılır.
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b) Doktora programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i, tezli yüksek
lisans mezuniyet notunun %25’i alınarak yapılır.
c) Bütünleşik doktora programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i, ve
lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i alınarak yapılır.
(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarında yerleştirme başarı puanları; ilgili EABD
bilim ve sanat sınavı jürileri tarafından aşağıda şekilde değerlendirilerek sıralama yapılır:
a) Tezli yüksek lisans programlarında adayların değerlendirmesi; ALES puanının %50’si,
yabancı dil puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u
alınarak hesaplanır.
b) Doktora programlarında mülakat ve/veya yazılı sınava girecek adayların değerlendirmesi;
ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans
derecesi ile başvuran adaylar için lisans mezuniyet notunun) %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınavın
%30’u alınarak hesaplanır. Doktora programı değerlendirmesinde; referans mektubu, neden doktora
yapmak istediğini belirten kompozisyon, giriş sınavının niyet mektubunu da içeren portfolyö (bilimsel
dosya) istenebilir.
c) Tezsiz yüksek lisans programları için; lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek
puandan aşağıya doğru sıralama alınarak hesaplanır. ALES puanının istendiği durumlarda başarı
değerlendirmesi ALES’in % 50’si ve lisans mezuniyet not ortalamasının %50’ si alınarak hesaplanır.
ç) Bütünleşik doktora programları için; ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u,
mülakat ve/veya yazılı sınavın %30’u ve lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u alınarak yapılır.
Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 11– (1) Bilim ve sanat sınavı jürisi, ilgili EABD/EASD Akademik Kurulunun teklifi
doğrultusunda üç asıl, iki yedek üye olmak üzere EYK tarafından görevlendirilir. Mülakat ve/veya yazılı
sınav EYK tarafından görevlendirilen ilgili sınav jürisi tarafından yapılır.
İş deneyimli öğrenci kabulü
MADDE 12– (1) Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tezli yüksek lisans programlarına,
üniversite-sanayi-toplum işbirliğini artırmak üzere kamu veya özel sektörde çalışmakta olan adaylar,
programın minimum şartlarını sağlamaları kaydı ile EABD başkanlıklarının ilgili Kurul Kararı ve EK
onayı ile kontenjan dışı kabul edilebilir. Profesyonel öğrenci başvuruları başvuru takviminde belirlenen
süre içinde “İş Deneyimli Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.
a) Adayların alanında lisans mezuniyetinden sonra en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olması
gerekir.
b) Kayıt öncesi ilgili kurum ve EABD arasında çalışmanın yürütülmesi ve kurumun katkısına
ilişkin bir çerçeve protokol imzalanmalı ve EYK kararı ile onaylanmalıdır.
c) Adayların programa başvuru sırasında çalıştığı sektörle ilgili üniversite-sanayi-toplum
işbirliğine katkı sağlayacak bir proje önerisi sunması gerekir.
ç) İş Deneyimli Öğrenci başarı değerlendirmesi; ilgili sınav jürisi tarafından ALES notunun
%50’si, proje önerisi değerlendirme notunun %25’i ile mülakat notunun %25’i alınarak belirlenir.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 13– (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli yüksek lisans programları için açılır ve
her yarıyıl “iki” öğrenci ile sınırlıdır.
a) Engelli öğrenci adayları, Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında
Yönetmeliğine göre çalışma güçlerinin en az %40’ından yoksun olduklarını sağlık kurulu raporu ile
belgelendirmek zorundadır.
b) Gazi, Gazi yakınları ve birinci derece şehit yakınları durumlarını belgelendirmek zorundadır.
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c) Sporcu adayları, Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları veya Olimpiyat Oyunlarında
ilk üç dereceye girmiş olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.
ç) Özel Şartlı Öğrenci başarı değerlendirmesi; ilgili sınav jürisi tarafından ALES notunun
%50’si, lisans mezuniyet notunun %50’si alınarak belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 14– (1) Özel Öğrenci başvuruları EABD/EASD başkanlıklarının talebi doğrultusunda
enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen süre içinde “Özel Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.
(2) Özel Öğrenci kabulü başarı değerlendirmesi; EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve
EYK kararı ile lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan aşağıya doğru
sıralama alınarak yapılır.
Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 15– (1) Yatay geçiş başvuruları ilanda belirlenen süre içinde yapılır.
(2) Yatay geçiş kontenjanı, lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının
%20’sini aşmayacak şekilde belirlenir. Bu kontenjan ve başvuru koşulları ilanda ayrıca gösterilir.
(3) Yatay geçiş kontenjanına başvuru şartları şunlardır:
a) Başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı lisansüstü programda kayıtlı olmak,
b) En az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,
c) Başarısız dersi (devamsızlık dahil) bulunmamak,
ç) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için; genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00,
100 üzerinden en az 80, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50, 100
üzerinden en az 85 olmak,
d) Disiplin cezası almamış olmak.
(4) Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü başarı değerlendirmesi; transkript notuna (Ağırlıklı Genel
Not Ortalaması) göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama alınarak yapılır.
(5) Öğrencinin almamış olduğu dersler göz önünde bulundurularak intibak işlemi yapılır.
(6) Yatay geçiş başvurusunda istenen belgeler şunlardır:
a) Yatay geçiş başvuru formu,
b) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
c) Öğrenci belgesi,
ç) Transkript,
d) Onaylı ders içerikleri,
e) Disiplin cezası almadığına dair belge.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 16– (1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans
veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adaylar, ilgili EK tarafından belirlenen
şartları yerine getirmek kaydıyla, EK kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü
programlara kabul edilir.
(2) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile
not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe
bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi ilgili enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen
programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.
(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar
için ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
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sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
yabancı uyruklu adaylar için ALES’e girme şartı aranır.
(4) Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran yabancı
uyruklu adayların lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer
puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
(5) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre yapılır.
(6) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların
yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun %40’ı esas
alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir.
(7) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, anadilleri dışında
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillere göre, yabancı dil sınavından en az 55
puan almaları gerekir. Başvurulacak programların niteliklerine göre ilgili enstitü, yabancı dil sınavından
alınması gereken asgarî puanı yükseltebilir.
(8) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların doktora programına yerleştirilmesi yüksek lisans mezuniyet notunun %60’ı, yabancı dil
puanının %40’ı esas alınarak yapılır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir.
(9) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların
doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı ve yüksek lisans mezuniyet notunun
(lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans mezuniyet notunun) %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde
ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
(10) Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu adayların lisansüstü programı yürütebileceği düzeyde
bilimsel yeterliğe sahip olup olmadığı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yeterliğe sahip olmayan yabancı uyruklu adaylara
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir.
Kayıt, kayıt yenileme, ders değiştirme, aktarılacak krediler/ders muafiyeti, farklı
üniversiteden, enstitüden ders alma
MADDE 17– (1) Kayıt ile ilgili gerekli şartlar şunlardır:
a) Lisansüstü programlara giriş sonuçları enstitü internet sayfasında ilan edilir.
b) Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde
gerekli belgelerin enstitüye teslimi ile yapılır.
c) Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt
haklarını kaybederler.
ç) İlgili programlarda boş kontenjan kalması durumunda yedek liste ilanına çıkılır. Yedek listede
olan öğrenci kayıt yaptırmadığı takdirde ikinci yedek liste ilanına çıkılmaz. Asıl listedeki adaylar, yedek
liste başvuru tarihleri arasında kayıt yaptıramaz.
d) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme
tarihleri arasında ders kaydını yaptırmak zorundadır.
(2) Kayıt yenileme ile ilgili gerekli şartlar şunlardır:
a) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren mazeretsiz olarak kayıt
yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın geçirdiği tüm yarıyıllar azami öğrenim süresine sayılır.
b) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt oldukları programın asgari
sürelerini aşmaları durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
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c) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin “Tez Çalışması” ve “Uzmanlık Alan Dersi” ne
kayıtlanması için tez konularının EYK’da kabul edilmesi ve tüm derslerini başarı ile tamamlaması
gerekir.
ç) Danışman öğretim üyesi; akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrencinin seçmiş
olduğu dersleri onaylamakla yükümlüdür. Danışman gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş
olduğu dersleri değiştirebilir.
d) Tez aşamasındaki öğrenci, ortak danışmanı bulunması halinde tez çalışması ve Uzmanlık Alan
Dersini birinci danışmanından alır.
e) Kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde
alınır.
f) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer
nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi
dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
g) Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.
ğ) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, kayıt yenilemedikleri yarıyılda yeterlik, tez önerisi, tez izleme
sınavlarına katılamazlar ve yarıyıl sonunda tezlerini teslim edemezler.
(3) Ders değiştirme ile ilgili gerekli şartlar şunlardır:
a) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenciler, danışmanın onayı ile ders
değişikliği yapabilir. Bu süreler dışında ders değişikliği işlemi yapılamaz.
b) Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde (yurtdışı görevlendirme, hastalık, idari izin) ilgili
EABD/EASD başkanlığının onayı ile ders değiştirme yapılabilir.
(4) Aktarılacak Krediler/ders muafiyeti ile ilgili gerekli şartlar şunlardır:
a) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir
yükseköğretim kurumu lisansüstü programlarında başarılı olduğu eşdeğer dersler için kredi
aktarma/muafiyet talebinde bulunmak isteyen öğrenci akademik takvimde belirtilen süreler içinde
EABD/EASD Başkanlığına başvuruda bulunur. Başvurular,
ilgili EABD/EASD komisyonları
tarafından değerlendirilir ve EYK tarafından karara bağlanır.
b) Yatay geçiş yapan ve Uşak Üniversitesine bağlı enstitülerde özel öğrenci statüsünde
bulunanlar hariç Uşak Üniversitesi dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri kayıtlı olduğu programın
gerektirdiği kredi sayısının %70’ini geçemez.
c) Muafiyet talebinde bulunulan derslerin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekir.
ç) Uşak Üniversitesinden kazanılan kredilerin başarı notunun tezli yüksek lisans için en az CB,
doktora/sanatta yeterlik için BB olması gerekir.
d) Uşak Üniversitesi dışında kazanılan kredilerin başarı notunun tezli yüksek lisans için en az
BB, doktora/sanatta yeterlik için BA veya belirtilen harf notlarına eşdeğer bir puan olması gerekir.
e) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, program
eşdeğerliliği dikkate alınarak, başarılı olma ve ders içeriği uyumu şartı ile kredi/AKTS değerlerinden
birine göre karar verilir.
f) Tezsiz yüksek lisans programı dersleri için muafiyet talebinde bulunulamaz.
(5) Farklı üniversiteden/enstitüden/anabilim dalından ders alma ile ilgili şartlar şunlardır:
a) Öğrenciler, Uşak Üniversitesi bünyesinde kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olması şartıyla
farklı üniversiteden/enstitüden/anabilim dalından en fazla 2 ders alabilirler.
b) Farklı üniversiteden/enstitüden/anabilim dalından ders alma işlemi, öğrencinin danışmanının
uygun görüşü, EABD/EASD başkanının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.
(6) Uzaktan eğitim/II. öğretim programlarından ders alma ile ilgili şartlar şunlardır:
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a) Tezli Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen
tezsiz yüksek lisans programları yarıyıl ücretini ödemek koşulu ile tezsiz yüksek lisans programlarından
en fazla 2 ders alabilirler.
b) Tezli Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen
ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları yarıyıl ücretini ödemek koşulu ile tezsiz yüksek lisans
programlarından en fazla 2 ders alabilirler.
c) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler farklı
tezsiz yüksek lisans programlarından en fazla 3 ders alabilirler. Zorunlu durumlarda alınabilecek ders
sayısı EYK kararı ile arttırılabilir.
Kayıt dondurma ile ilgili haklı/geçerli nedenler ve şartlar
MADDE 18– (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile kayıt
dondurma talebinde bulunabilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt
dondurulabilir.
(2) Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır:
a) Öğrencilerin sağlık ile ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için, tam teşekküllü
hastanelerden öğretim dönemini kapsayan en az dört haftalık sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi
uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğrenim Kurulu
kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii
afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsesinin
bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenime ara vermek zorunda kalması,
d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkumiyet halinde olması,
e) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere
alınması,
f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) İlgili yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin (belgelendirmek
şartıyla) ortaya çıkmış olması gerekir.
(3) Öngörülmeyen durumlar dışındaki kayıt dondurma başvurularının yarıyılın ilk haftası içinde
yapılması zorunludur.
(4) Öğrenci, sağlık kurulu raporunun başlama tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde
durumlarını açıklayan dilekçe ve belgeleri enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu süre içinde
beyan edilmeyen başvurular kabul edilmez.
(5) İş nedeniyle yurt dışına çıkan ve yurt içinde yer değiştiren öğrenci kayıt dondurma hakkından
yararlanamaz.
(6) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmış olup, yabancı dil şartını yerine getirmek
üzere yabancı dil eğitimi için başka üniversitede görevlendirilen öğrenciler en fazla iki yarıyıl kayıt
dondurabilir.
İzinli sayılma, öğrenci değişim programı kapsamında izinli sayılma
MADDE 19– (1) Öngörülmeyen durumlarda (doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun
ölümü vb.) olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde dilekçe ve mazeretini
kanıtlayan belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne başvurulması durumunda EYK öğrencinin ne kadar
süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir.
(2) Onbeş gün içinde beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.
(3) Mazereti kabul edilen öğrencinin kaydı dondurulmuş sayılmaz.
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(4) EYK kararı olarak belirlenen öğrencinin bu durumu öğrenciye ve mazeretli-izinli olduğu
günlerde girmesi gerektiği derslerin öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir.
(5) Öğrenci Değişim Programından yararlanacak öğrencilerin durumları, EABD/EASD
başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile
öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, kayıtla ilgili mali yükümlülükleri yerine getirmek
koşuluyla öğrenim süresi dâhilinde izinli sayılır.
Derslerin açılması
MADDE 20– (1) Öğretim üyeleri bir yarıyılda enstitü bünyesinde açık olan lisansüstü derslerden
hazırlık, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı bilim/sanat dalında en fazla ikişer ders olmak
üzere enstitü bünyesinde toplam en fazla dört ders verebilir. Seminer, Uzmanlık Alan Dersi, dönem
projesi bu sayıya dâhil değildir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile bu
sınırlama ilgili yarıyıl için EK kararı ile değiştirilebilir.
Derse devam, ders tekrarı, ders sildirme
MADDE 21– (1) Öğrenciler, bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders almak zorundadır. Bir öğrencinin
bir yarıyıl içerisinde alabileceği AKTS değeri alttan aldığı derslerle birlikte 45 AKTS’yi geçemez.
(2) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslere %70,
uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Öğrencilerin devam durumları
dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir ve değerlendirilir.
(3) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve
öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ notu verilir. Devam şartını yerine getirmediği halde sınava giren
öğrencinin sınav sonucu iptal edilir.
(4) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu/seçmeli dersleri ilgili dönemde tekrar almak zorundadır.
Dersi ikinci kez alanlar ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa, derse devam etmek zorunda
değildir. Öğrenci isterse, danışmanının uygun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders
yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.
(5) Mezuniyet için öngörülen kredi/AKTS’den fazla ders alan öğrenciler başarılı/başarısız
durumuna bakılmaksızın dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde ders sildirme talebinde
bulunabilirler.
(6) Uzaktan eğitim lisansüstü programlarda derse devam oranı, ders saatlerine internet üzerinden
katılım esas alınarak belirlenir.
Lisansüstü programlarda ders ve yeni danışmanlık yükü verilecek öğretim üyelerinde
aranacak akademik faaliyet şartları
MADDE 22– (1) Bir öğretim üyesinin Uşak Üniversitesi lisansüstü programlarında ders
verebilmesi ve yeni bir öğrenci danışmanlığı alabilmesi için aşağıdaki yayınlardan en az birisini bir
önceki yıl yapmış olması gerekmektedir.
a) Hakemli bilimsel dergilerde makale,
b) Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış bildiri,
c) Yurt içi veya yurt dışında yayımlanmış kitap veya kitap bölüm yazarlığı,
ç) Kitap çevirisi,
d) En az bir adet dış kaynaklı projede (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, AB Projeleri vb) çalışıyor
veya projeyi tamamlamış olmak,
e) Bir adet Bilimsel Araştırma Projesi’nde (BAP) çalışıyor veya projeyi tamamlamış olmak.
(2) EASD ve Konservatuvar bünyesinde görevli bir öğretim üyesinin Uşak Üniversitesi
lisansüstü programlarında ders verebilmesi ve yeni bir öğrenci danışmanlığı alabilmesi için bu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen ya da aşağıdaki yayınlardan en az birisini bir önceki yıl yapmış olması
gerekmektedir. a) Ulusal veya uluslararası özgün sanat eserleri uygulanmış ve satın alınmış olması,

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TOPLANTI SAYISI: 15

KARAR TARİHİ: 12.07.2018

b) Özgün sanat eserleri ile yurt dışında jürili karma katılımlar,
c) Özgün sanat eserleri ile ulusal jüri yurt dışı karma sanat etkinliklerine katılım,
ç) Özgün sanat eserleri ile yurt içinde karma sanat etkinliklerine katılım,
d) Özgün sanat eserleri, besteler, tasarımlar ile yurt içi veya yurt dışında kişisel etkinliklerde
bulunmak,
e) Özgün sanat eserleri ile yurt içi veya yurt dışında karma sanat etkinliklerine katılım,
f) Ulusal veya uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay, bianel katılımları, sahne
sanatlarında ve görsel sanatlarda yönetmen, sanat yönetmeni, eğitmen olarak sergi ve gösterilerin yurt
içinde ve yurt dışında sunumunu sağlamış olmak gerekir.
(3) Uzmanlık Alan Dersi hariç iki yarıyıl üst üste tezli yüksek lisans veya doktora
programlarında mevcut dersinin açılmasını önermeyen öğretim üyesine yeni danışmanlık, uzaktan
eğitim, ikinci öğretim tezli/tezsiz yüksek lisans dersleri verilmez.
Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 23– (1) Danışmanlar, 2547 Sayılı Kanun’un amaç ve ilkeleri doğrultusunda;
a) Öğrenciye alacağı zorunlu ve seçmeli dersler hakkında bilgi vermekle,
b) Öğrencinin alacağı derslerin Enstitüye iletilmesini sağlamak ve öğrenim durumunu sürekli
izlemekle,
c) Öğrencinin bireysel performansını değerlendirmek ve gerekli gördüğü hallerde uyarmakla,
ç) Akademik, sosyal, kültürel ve benzeri konularda yol gösterici olmakla yükümlüdür.
(2) Yeni kayıt yaptıran tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programı öğrencilerinin
danışmanlıkları, yarıyılın ilk iki haftası içerisinde EABD/EASD Akademik Kurulunda görüşülür.
EABD/EASD aracılığı ile enstitüye gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır.
(3) Öğretim üyesinin danışmanlık görevi EYK tarafından görevlendirildiği tarihte başlar ve tezin
tamamlandığı tarihe kadar devam eder.
(4) EABD/EASD Akademik Kurulunda öğretim üyesinin ilgili yarıyıldaki danışmanlık yükü ve
öğrencinin yapmış olduğu tercih dikkate alınır.
(5) 2019-2020 öğretim yılından itibaren, bir öğretim üyesinin aktif ve pasif danışmanlık yükü en
fazla “12” öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınırın altına düşene kadar öğretim üyelerine yeni danışmanlık
verilmez.
(6) Öğretim üyesinin doktora danışmanı olarak görevlendirilebilmesi için; en az bir tamamlanmış
yüksek lisans tezinde danışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış olması gerekir.
(7) ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri için danışman görevlendirmeleri; ilgili
EABD/EASD Akademik Kurulunda görüşülerek EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitü
müdürlüğüne bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. EABD/EASD Akademik Kurulunda öğretim
üyesinin ilgili yarıyıldaki danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman, her yarıyıl sonunda öğrenci
hakkında enstitü tarafından hazırlanan “Değerlendirme Raporu”nu hazırlayarak enstitüye sunar. Bu
rapor düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.
(8) Yeni kayıt yaptıran tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışmanlıkları, yarıyılın ilk
iki haftası içerisinde EABD/EASD Akademik Kurulunda görüşülür. EABD/EASD aracılığı ile enstitüye
gönderilen teklifler EYK’da karara bağlanır. EYK tarafından görevlendirilen danışman aynı zamanda
öğrencinin dönem projesi danışmanlığını yürütür.
(9) Ortak danışman, öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği
durumlarda “Ortak Danışman Atama Formu” ile (danışmanın gerekçeli önerisi, önerilen danışmanın
imzası ve EABD/EASD Başkanı onayı üzerine) EYK tarafından görevlendirilir. Lisansüstü
yönetmeliğinde var. 14. Madde 3. fıkra
(10) Ortak danışman ataması sadece tez aşamasında yapılır.
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(11) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programında ders aşamasını tamamlayan
öğrenci isterse bir defaya mahsus olmak üzere “tez danışmanı değişikliği formu” doldurarak ilgili
EABD/EASD başkanlığına başvuruda bulunur. EABD/EASD başkanlığı tarafından, ilgili öğretim
üyesinin dönemdeki aktif danışmanlık/ortak danışmanlık yükü dikkate alınır ve tez danışmanlığı
değişikliği EYK kararı ile yapılır.
(12) Tezsiz yüksek lisans programında, öğrenci isterse bir defaya mahsus olmak üzere “proje
danışmanı değişikliği formu” doldurarak ilgili EABD başkanlığına başvuruda bulunur. EABD
başkanlığı tarafından, ilgili öğretim üyesinin dönemdeki aktif danışmanlık/ortak danışmanlık yükü
dikkate alınır ve proje danışmanı değişikliği EYK kararı ile yapılır.
(13) Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerinin danışmanlıkları ilgili EABD/EASD başkanları
tarafından yürütülür.
Lisansüstü programların tez yazım dili ve benzerlik endeksi (intihal)
MADDE 24– (1) Öğrencinin tezini Türkçe dışındaki bir dilde yazabilmesi için;
a) Öğrencinin tezini yazacağı yabancı dil de; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından birinden en az 80 puan aldığını belgelemesi gerekir. Ancak öğrenci lisans veya yüksek
lisans eğitimini tezin yazılacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
b) Danışmanın, tez izleme komitelerinde ve tez savunma jürilerinde görev alacak öğretim
üyelerinin tezin yazılacağı yabancı dil de Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
birinden en az 80 puan aldığını belgelemeleri gerekir. Ancak öğretim üyesi lisans veya lisansüstü
eğitimini tezin yazılacağı dilde tamamlamışsa yabancı dil belgesi istenmez.
c) Yabancı dillerde yazılan tezlerde Türkçe Özet yazılmalıdır.
(2) Tezin savunulabilir olması için (tezin adı, yazar adı, referanslar vb. ekler dahil) tüm tezin
intihal yazılım programı raporunda benzerlik endeksini % 25’in altında olması gerekmektedir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde veya intihal yazılım programı raporunda
benzerlik endeksinin tek kaynaktan % 20 ve üzerinde çıkması halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere EYK’ya gönderilir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarından
mezun olabilmek için gerekli yayın koşulları
MADDE 25– (1) Öğrencinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve
tartışılmasına olanak verilmesi, üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve
yayın yapmayı teşvik amacıyla lisansüstü eğitimine başlama tarihinden itibaren öğrencinin enstitüye
tezini teslim edebilmesi için tez danışmanı ile birlikte tez konusu ile ilgili üretilmiş bilimsel yayın
şartlarını sağlaması gereklidir.
(2) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekir.
a) En az bir makalenin hakemli bir dergide yayımlanması ya da DOI (Dijital Object Identifier)
numarası alınmış olması,
b) Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve etkinlik bildiri kitapçığında tam metin
olarak yayınlanmış en az iki bildiri,
(3) Doktora Programı öğrencilerinin en fazla iki yazarlı olarak (ortak danışman varsa üç yazarlı
olabilir) ulusal veya uluslararası SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki veya doçentlik
alanında belirlenen alan indeksinde taranan dergilerde bir adet yayın yapmış olması (Basılı veya DOI
almış olması) ve aşağıdaki şartlardan birini sağlamış olması gerekir.
a) En az iki makalenin hakemli bir dergide yayımlanması ya da DOI (Dijital Object Identifier)
numarası alınmış olması,
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b) En az bir adet KURUM DIŞI proje (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, AB projeleri vb)
başvurusunda bulunmuş olması,
c) Alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere en az altı ay yurt dışında bulunmuş
olması,
ç) Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve etkinlik bildiri kitapçığında tam metin
olarak yayınlanmış en az üç bildiri.
(4) SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki veya doçentlik alanında belirlenen alan
indeksli dergilerde birden fazla yayın yapmış olanlarda 25. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlar
aranmaz.
(5) Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerinin aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekir.
a) En az iki tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI)/alan indeksli/hakemli dergilerde
yayın veya kabul edilmiş en az bir dış kaynaklı projede görev almış olması,
b) Hakemli bir dergide en az iki adet makale yayımlanması ya da kabul belgesi alması,
c) En az beş kişilik bir komisyon tarafından onaylanmış kişisel bir sergi açılmış olması,
(6) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarından mezun olabilmek için
yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Uşak Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.
Fen Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans/doktora programlarından mezun olabilmek için
gerekli yayın koşulları
MADDE 26– (1) Öğrencinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve
tartışılmasına olanak verilmesi, üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve
yayın yapmayı teşvik amacıyla lisansüstü eğitimine başlama tarihinden itibaren öğrencinin enstitüye
tezini teslim edebilmesi için tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel yayın şartlarını
sağlaması gereklidir.
(2) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekir.
a)Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve etkinlik bildiri kitapçığında tam metin
olarak yayınlanmış en az iki bildiri,
b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir
makale,
c) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgeleme.
(3) Doktora Programı öğrencilerinin en fazla iki yazarlı olarak (ortak danışman varsa üç yazarlı
olabilir) ulusal veya uluslararası (SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI) indeksli dergilerde en az bir
adet yayın yapmış olması (Basılı veya DOI almış olması) ve aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış
olması gerekir.
a) En az bir adet dış kaynaklı proje (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, AB projeleri vb) başvurusu
kabul edilmiş olması,
b) Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve etkinlik bildiri kitapçığında tam metin
olarak yayınlanmış en az üç bildiri,
c) Alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere en az altı ay yurt dışında bulunmuş
olması,
ç) En az iki makalenin hakemli bir dergide yayımlanması ya da DOI (Dijital Object Identifier)
numarası alınmış olması,
(4) SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki veya doçentlik alanında belirlenen alan
indeksli dergilerde birden fazla yayın yapmış olanlarda yukarıda belirtilen şartlar aranmaz.
(5) Tezli yüksek lisans/doktora programlarından mezun olabilmek için yayınlarda danışman ve
öğrencinin adres kısmında Uşak Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.
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Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans/doktora programlarından mezun olabilmek
için gerekli yayın koşulları
MADDE 27– (1) Öğrencinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve
tartışılmasına olanak verilmesi, üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve
yayın yapmayı teşvik amacıyla lisansüstü eğitimine başlama tarihinden itibaren öğrencinin enstitüye
tezini teslim edebilmesi için tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel yayın şartlarını
sağlaması gereklidir.
(2) Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekir.
a) En az bir makalenin hakemli bir dergide yayımlanması ya da DOI (Dijital Object Identifier)
numarası alınmış olması,
b) Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve etkinlik bildiri kitapçığında tam metin
olarak yayınlanmış en az iki bildiri.
(3) Doktora Programı öğrencilerinin en fazla iki yazarlı olarak (ortak danışman varsa üç yazarlı
olabilir) ulusal veya uluslararası (SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI) indeksli dergilerde en az bir
adet yayın yapmış olması (Basılı veya DOI almış olması) ve aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış
olması gerekir.
a) En az bir adet dış kaynaklı proje (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, AB projeleri vb) başvurusu
kabul edilmiş olması,
b) Ulusal/Uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve etkinlik bildiri kitapçığında tam metin
olarak yayınlanmış en az üç bildiri,
c) Alanıyla ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere en az altı ay yurt dışında bulunmuş
olması,
ç) En az iki makalenin hakemli bir dergide yayımlanması ya da DOI (Dijital Object Identifier)
numarası alınmış olması.
(4) SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki veya doçentlik alanında belirlenen alan
indeksli dergilerde birden fazla yayın yapmış olanlarda 27. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlar
aranmaz.
(5) Tezli yüksek lisans/doktora programlarından mezun olabilmek için yayınlarda danışman ve
öğrencinin adres kısmında Uşak Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.
Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 28– (1) Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından, aynı ismi taşıyan
veya Enstitü Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programına enstitünün ilan
ettiği tarihler arasında geçiş yapabilir. Geçiş kontenjanı, bir program için “iki” öğrenci ile sınırlıdır.
(2) Bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilmesi için bu programa ilgili yılda öğrenci
alınmış olması gerekir.
(3) Tezli yüksek lisans programına ilgili programın öngördüğü yabancı dil şartını sağlamak
kaydıyla geçiş yapılabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek lisans programına
geçiş başvurusunda bulunamaz.
(5) Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı
olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında en az 30 AKTS değerinde dersleri almış ve başarmış
olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz.
(6) Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz programda genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden
en az 3,50 olması gerekir.
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(7) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen
öğrencilerin kabulü; ALES puanının %50’si, tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %25’i
ile yabancı dil puanının %25’i alınarak ilgili EABD sınav jürisi tarafından yapılır.
(8) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencinin ALES’ten, başvurduğu programın
puan türünden en az 70 alması ve bunu belgelemesi gerekir.
(9)Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu tezsiz yüksek
lisans programında almış olduğu dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.
(10) Ders intibakı yapıldıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin, tezli yüksek
lisans programına ilişkin dersler alması istenebilir.
(11) Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği
süre öğrenim süresi hesabına katılır.
(12) Tezli yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci programın normal öğrenim süresini
aşması halinde öğrenci katkı payını öder.
Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 29– (1) Tez çalışması reddedilen tezli yüksek lisans öğrencisi, talepte bulunması ve
aynı anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması halinde, ders kredi yükü, proje yazımı,
öğrenim ücreti ve benzeri gereklerini yerine getirdiğinde tezsiz yüksek lisans diploması alabilir.
Öğrenci, geçiş işlemi için dilekçesi ve transkripti ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Geçiş işlemi
EABD/EASD Başkanının görüşü ve EYK kararı ile sonuçlandırılır.
Lisansüstü programlardan erken mezun olma koşulları
MADDE 30– (1) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, tezli yüksek lisans
programından en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta yeterlik programından (en az üç tez izleme komitesi
raporu sunması şartıyla) en erken altı yarıyılda mezun olabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Danışmanlık, Uzmanlık Alan Dersi ve bilimsel hazırlık/tezsiz yüksek lisans programı ders
ücretleri
MADDE 31– (1) Tez danışmanı, yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlar dışında
öğrenci sayısına bakılmaksızın, “Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Uzmanlık Alan
Dersi” olmak üzere, bir dönemde en fazla iki ayrı Uzmanlık Alan Dersi açabilir.
(2) Uzmanlık Alan Dersinin günü, saati ve yeri haftalık ders programında belirtilir.
(3) Uzmanlık Alan Dersi haftada 4 saat teorik ders olarak uygulanır.
(4) Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde
gösterilir.
(5) Uzmanlık Alan Dersi en fazla
saati ücretlendirilir. Uzmanlık Alan Dersi sınav
yüküne dâhil değildir. Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda, ayrıca yabancı dilde açılan
Uzmanlık Alan Dersi ücreti ödenmez.
(6) YÖK Yürütme Kurulunun 06/04/2014 tarihli toplantısında alınan karar gereği Uzmanlık Alan
Dersinin fiilen yapılmaması durumunda 3 aya kadar yurtdışı görevlendirmeleri de dahil olmak üzere
ilgili öğretim üyesine Uzmanlık Alan Dersi ücreti ödemesi yapılmaz. Bu gibi durumlarda yalnızca Tez
Danışmanlığı ücreti ödemesi yapılır.
(7) Tez konusu EYK tarafından onaylanmamış ve ilgili yarıyılda Uzmanlık Alan Dersine
kayıtlanmamış öğrencinin danışmanına ara dönem ve yaz döneminde Uzmanlık Alan Dersi ücreti
ödenmez yalnızca danışmanlık ücreti ödenir.
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(8) Ara dönem ve yaz döneminde öğretim üyesinin izinli olması durumunda Uzmanlık Alan
Dersi ve Tez Danışmanlığının telafisi yapılmaz.
(9) Uşak Üniversitesi dışından görevlendirilen öğretim üyelerine Uzmanlık Alan Dersi ve
danışmanlık ücreti ödenmez.
(10) Danışmanlık ücreti ilgili öğretim üyesinin aktif danışmanlık yüküne göre en fazla “10” saat
uygulama olarak ödenir.
(11) Ara dönem ve yaz dönemi başında Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı ücretlerinin
ödenmesi için, ilgili öğretim üyesinin “Uzmanlık Alan Dersi açma formu” nu enstitü tarafından
belirlenen tarihler arasında EYK’da görüşülmek üzere enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.
Belirlenen tarihlerde “Uzmanlık Alan Dersi Açma Formu” düzenlemeyen öğretim üyelerine Uzmanlık
Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı ücreti tahakkuk ettirilmez.
(12) Programların bilimsel hazırlık öğrencileri için danışmanlık ücreti tahakkuk ettirilmez.
(13) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının bilimsel hazırlık programı dersleri için ders ücreti
tahakkuk ettirilmez. Ancak bilimsel hazırlık programı dersleri lisans programlarındaki dersler haricinde
EYK kararı ile enstitü bünyesinde açılır ise ilgili öğretim üyelerine ders ücreti tahakkuk ettirilir.
(14) Tezsiz yüksek lisans programlarında, öğretim üyelerine tahakkuk ettirilecek ders ücretinin
katsayısı öğrencilerden alınan gelirler dikkate alınarak yarıyıl başında EYK kararı ile belirlenerek
Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
(15) Tezsiz yüksek lisans programlarındaki danışmanlık ve ders ücretleri Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenen katsayı doğrultusunda ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 32– (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul,
değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek
dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri
26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönergeler
MADDE 33– (1) Uşak Üniversitesi Senatosunun 28/12/2016 tarihli ve 2016/203 sayılı Uşak
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama
Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Uşak Üniversitesi Senatosunun 28/12/2016 tarihli ve 2016/202 sayılı Uşak Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34– (1) Bu Senato Esasları, Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35– (1) Bu Senato Esasları hükümlerini enstitü müdürleri yürütür.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Senato Esasları yayımı tarihinde geçerli olup, yayın koşulları ile
ilgili 25., 26. ve 27. maddeler, 2018-2019 öğretim yılında tez aşamasına geçen öğrenciler için
uygulanmaya başlanacaktır.
(2) Bu Senato Esaslarının 6. Maddesi birinci fıkrasının f) bendi 2019-2020 öğretim yılında tezli
yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için uygulanmaya başlanacaktır.

