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Mevztıat KoıııisYonıınıın ll.]1.2020 1arih ve lr.34038 sayılı yazısıııa isıinacJen; l,isansüstii
Eğitinı
ve Öğreıim Yöneınıeliğine İlişkin Scnato Esas]ıırının aşağıda belirtilctiği
şekliyle uyguıı olduğuna;
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Amaç, Kapsam, Dayanak ı,c Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDli l- (l) Bu §enato l-ısaslaıınııı aınacı, Uşak Üniversitesi Lisansüstü §ğitinı §nsıiıüsü
taraİjndan Yürülülen lisansüstü eğiliııı ve öğretime yönelik esasların uygulanması
için gene1 ı,e özel
koşuli arı düzenlemektir.
(2) Bu Seııato Esasları, Lisansiistii Eğitinı Enstitüsüııde yiiıtitüleıı
lisansüslü prograınları ile
ilgili genel esasİar, öğreııci kabulü, tezli/tez,siz yüksek lisans prırgramları ı,e doktııra/r*ıto
yelerlik
Prograııılarının Yürütülıııcsinde ııYulması gereken uygulaıııa,lr*"l ve koşuiları kapsanraktaciır.
Dayanak
MADDE 2- (1} IJu Senato E.sasları, Yükseköğretiııı K.urulu Lisaıısüştü i:ğitiın ve Öğretim
Yönetmeliği iİe UŞak Üniveısitesi l-isansüstl Egi|in,ı r,e öğretim yönetmeliğine
dayanılarak
hazırlanmıştır,

Tanımlar
MADDE 3- ( l)

I3u Senato

Esaslarında geçen;

AB Çerçeı,e Pıogranıiarı: AB taraündaıı. üye ve ariay ülkelerin
alanlardaki
politika ve uygulamalarıııın iıirbiıiııe yakınlaştııılıııası aınacı1,1açeşitli
<ıluşturulan
a)

prograınlaı:ından birisin i,
b) AHCI: Sanat ve Beşeri Biiinıler Endeksini(Art and Hunıanities lıidex)"
c) ALES: Akadeınik Personel ve Lisansüsiti Eğitimi (iiriş Sıııavını,

ulusal
topluluk

Ç) l}aŞlıca Yazar: 'I'ck yazaıLı ıııakale ya cla ayrıca beliıtiiınediği duıumlarda makalenin
Yazarlarındaıı ilk sırada ;'er alan yazaü
do danışmanlığmı yaptığı lisansüstü tiğrenci(ler) ile
birlikte YazılnııŞ makaleyi (aynı nıakalede ,"-1
Lıirden fbzla öğreııİı ,*İı.İn,J aurrş*u,, ıu
oıuuiıır;
f*.
d) DaıııŞınan:
kayıtlı öğrcııciye ders ve tez döncnılerinde rehberlik etırıek üzere
_l3nstitüde
enstitii yöııetiın kurulu tarafiııdan atanaıı öğretim üyesiııi.
c) DoI: Dijital Ncsne Tanımlayıcısını (Diiital object l<ienıifier),
1) Enst iıü : L}şak Ünivers i tesi Lİsaıısüstti I]ği tim Eııstilüsüııii,
g) Enstitiİ anabi]iııı/anasaııat dalı (EABDIEASD): tlnstitiideki
anabilinı dalını/eııstitü ana§anat
dalını,
ğ) Ensıitü aııabiliını'aııasanat dalı başkaııı: Enstittıdeki anabilim,ıanasaırat dalı
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h) l:nslitü kurulu (EK): Ijnstiıtl ııiieltirünün başkaıılığıncia, enstitii nıüdüı yaııiııııcıları
ve

enstİtücİe öğrelİm progrıııırları İıu]ı,ınan ve/r.eya ortak öğreıİm pıcıgranıı yürüten
aı:ıabilinı/aı)asanat
dalı başkanlarıııdaıı oIuşan k.urııitı,
ı) ]:jnstitü yönetim kurıılu 1F,YK): Ijnstitü nrüdüriinüıı başkanlığında, enstilii ıııüdiir
yardıı:rçı]aı"ı ve enstjtü ı:iüdürüniiıı giisıcreccği alıı aclay arasıııdan
enstilü kurııIunca üç yıl için

seçiIeıı tlç iığrelin"ı ü),esinden o1ıışaıı kıırı.ı]ıı.
i ) M üdür/nıüdürl iik : [ııstitü ııı üıl
ürün ülınücl ürl üğüıı

ü"

j) Öğrenci: Lisıınsüstü öğreııiııı içiıı enstiıiiye kal;ıtlı ogrenciyi.
k) Itektörltik: tJşak Üııiversitesi ltektörliiğünü,
l) SCİ*tsxPanded: Genişlcıilnıiş-llilinı Aııf ündeksiııi(Science Citation
index_,§xpaııcleıi),
nı) SCI; l]iliın Atıf iındeksini(Sciçııçç Ciıatioıı lıııiex),
n) SSCI: SosYal Bilinıier Atıf bndeksini(Social Sciences Citation
Inclex},
cı) Sjcnato ; [_; şak Üniversitesi Seııatıısıınıı,
ö) [lİusal biIiınsel loPlantı: tJIusa] seviyecle {'arklı kurumlaıdaıı biiinı iırsaıılarıııın
biliın
kurulunda bulunduğu ve suırunıİıırın biliınsel öır inçelemeden geçiı:ileıek
kabul edildiği ıopıontrlr.
p) lJlusiaraıası bilimscl toplantı: Tebliglerin sunulduğu yurt iç.inde veya yurt
ciışındaki
etkinliğiıı u]ııs]ararası ıılarak niıelendirilet-ıjlmesinıJe gereklİoıan, ıtırkiye
o,İın,ıan
en
az beş
fbrklı ülkeden §öZlü tebliğ sunan konuşmac:nııı kİıılım sağladığını -r*
şunulan
tebliğlerin Yarıdzın fazlasının Ttiı*içe dışındaıı katıtııncılar ıaraijııdan srıııulriuğun,
"ikinüikt. gtırt"r.,
beİgelerin (Kongre Pfögiarilı veya bildiri kiİalıınııı içiııdekiler kısıırı)
olduğu ioplaııtıyı,
r) Ulusaİ hakeııı]i dergi: ijdittıru_ \,e en az beş değişik ıınİversiĞn;,r'ot.*İİ*
ül,eleriııden
olııŞmuŞ daıııŞına kurulu (biİim kuıulu üyesi ya da hİkenı1 olan,
bi]imsj <ızgıın araştırTna
makale]erini en az bir.hakemin olumlu görüşünü aiarak yayırnla/an
dergiyi,
s) Ulııslararası lıakemli dergi: l]iı eciitörii ya da edİtör kıırulu j*,'dunyrnın
fhrklı ülke ve
üniversitelcrini teınsil edeıı ve araştırmalarıyla alanıııda saygınlık kazanmıi
araştıı.ıılacı ya da
öğretinı üYeleriııden oluŞan lıilinı ya ıla clanİşnıa kurı.ıluııa sahip c,ıan
ve billnısel aızştırnıaların
sonuçlarını yayımlanıayı heılefleyeıı siireli dergiyi,
Ş) t-llusal Patent: Türk Pateııt ]Jnstitiisü tarafinclaıı buluşun yeııi ve buluş basaıııağ:
içerdiğine
dair araştırına raporıı alııımış palent başı,urusunıı,
t) Uluslararası Pateııl: Ulusİaıarası aıaşlınıra ofisleri tarafından (pC1,- patent
Cooperation
TreaıY} bulı"ıŞıın Yeııi ve bulı-ıŞ basanıağı içerdiğine dair araştırnıa
,uporu aIıırnıış patent

başvurusuıru,

u) lJlusal YaYıııevi: En az dört yıi ulusa] düzeyde düzenli fbaliyet yüı-iiten, yayıııları
TürkiYe'deki

iiniı'ersite kütiıphaneleıiıı<ie kııtaloglanan ve İaha öııce aynı ataııda
farklı yazarlara ait

en az 1,irıııi kitap yayınılamış yayıııevini,

ii) Uluslararast YaYIiıeı'i: ]]n ıız dijrt yıl uluslaraıası düzeyde düzen]i faaliyet

yürüten,
1'aYımladığı kitaPlar Yükseköğretinı Kurulunca tanınan sııalaına kuruluşlarınca belirlenen
dtinyada
ilk beŞYüze giren üniı'ersite ktıııphaneierinde kataloglanaı \ıe aynı alaııda farklı yazarlara
ait en az
yiı"ıııi kitap yayınılaını ş olan yayıner,iııi.

v) lJznıanlık alaı'ı dersi: Kıediii <lçıslçrini ı,e scıniırer derşini başarı
ile
EYK taral:ndan kabul edilıniş öğıenciııin <ianışıııaırıııa ihdas edilen clersİ
y) Üniı,ersite: Uşak Üniı,eİsitesini.
z) YÖK: Yükseköğretiın Kurııluııu.
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Bğitim-Öğrctiınc İllşlıln Genel §saslıır

ALES'c lişdcğcr §ınaı.lar
MADDI 4- (]) AI-i]S'c eşdeğer çılaıı ÇRl, (Grarlııale

RecorcJ Exaırıiııation) ve $MA'i'
(üradııate }İanagenıcnt Adnıission Test) sınal, puiinları i]e Iisanstislü prograıırlara
başvuracak
ııAıler ıÇtJl
ıda beliıtilen ALEs dönüsünı tabloları
Iaııır.
AL
"ı'a
DÖN ÜŞtj

4!!§lü4l

CR§ Puanı (ijski
Sisteın)
80t)
127"

GRE Puarıı (Ycni Sislcınl ALES i'uan Karsılığ
l66
lü0
l6"5
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7,9{)
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{
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11n
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l
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4ç.5
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5l0
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520
530

87
86
8.5
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Afcf ve salgın dıırurnlarınıİa tcz aşamasııı«iıki iiğrencilere ek
süre veriiıncsi
MADDE §- (l) Afel r'e satgınlaıcla 1ez aşamasındaki lisanr,ırtı.İtİr,ıg.*n*ıı*rıne
talepleri
halindc bir dÖııcnı. altlt ı'eYa salgınııı aşafı,ıa§ına göre tekrar başr,urınaları
durunıunda bir di]ncnı
claha olnıak iızere eıı lazla iki ıJönçn: ek süre veriiebilir,
veriien bu ek süreter azami süredeıı

sayılnraz,

ızinli sayılnıa,,öğıcnci cicğişinı pr,gramı kapsımında izinti sayılma
ll{ADDE 6* (1) ÖııgörüİıneYen tiurunıiarcia (anııe, tıa!a, e»r.iı*o-ş

,- çercuğun öltinıü vb.)
oIaYııı vuku bulduğu tıırilrten iıitıaren
geç cın tıeşgün için<le dilekçe ye nıazeıetiııi
kanıtlavaıı
iıelgelerle lıirlikte en§ıitü nıüdürlüğüne 9n
başvuİulnoı Juru,runcla EyK iiğrencinin*nl'İ#';;,;;İ:
nrazeretl i -izinl i sayı lacağına karar ı,erir.
(2) onbeş gün içinde beyan etlilmel,en ıııazeretler
katıui etiiImez.
(li) Mazereıi kabul edilen öğrencinin kaydı dondurulnıuş
sayılmaz.
(4) §YK kararı olarak belirlÇııeıı öğıeııciniı: iıu
duırıınu öğrenciye ve mazeretli_izin]i tılıiuğu
gtinlerde girmesi gerektiği dersleriıı öğretİnı tiyelerinc
yazılı olarak biidirilir,
(5) Öğrenci DeğİŞinı I'ı'ograıİından yararlanacak cıgrenci|erin
<iurumları, gABDII]ASD
baŞkanlığınca hazırlaııan intibak progfamı incllenerek
EyK Ğrafinaun ra.ara-iruğı*rr. EyK kararı
ile öğrenci değişinıi prog.aırrı,rdan yararlanan ıığrenci, kayıııa iigili
nıali $kümliilükleri yerine
getirmek koşııiuyla öğreııinı süresi d0hilinde izinli-sayılıı. '
Mazeret §ıniıvı
MADDE 7- (1) Ara sınavlarından lıerhangi birine katılaııayan öğreııciler
-"lş
için, bu nıazeretini
giisterir belgeYi aldlğı tarilıten itibare_ıı
jıı*tç.
günü
ifer;sln<ie
ıH
birlikıe enstitü
_b*ş
nıüdürliiğüne baŞı'urmaları lıatinde EYK kararı
itİ nıazeret sınavı açılır. irinai ve bütiiııieme
sııı av ları için ıı.ıazcret sı navı yapı lıııaz.
(2) Mazeret §ıüavt için haklı vc geçeıli ııedenler
şuıılaıciır:
a) Tam teŞekkiillü lıastanelerdeır ya da aile hekiınliğinden
alınan raporlar.
Mahallin en btıYıık nıülki anıiiince veriiecek birİeıİe ile
belgeienıİİİ|'oı,rrr, şaıtıyla cloğal
oftileı|)
c) Öğreııcinin biı'inci rlereçe yakııılaııııın ağır hastalığı halin<ie
belgeIendirınek şartıyla
hastaya bakacak [ıaşka kinıseniıı tıulunmaıııası.
biriııci ve ikiııci dereceden akıabasıııın ölüıııü.
:] ?İ::.::'ll:: !:'u-|:"clirnıek şaıtıyla
iıaller.

tu;,ffiffiıH;şruJa)
*"*İ: .. . ,.

,

1, r,'."r§.j

rıiğer

ı;,*}-.§'f.,itçjĞı
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Kayıt dondurnıa

MADDE 8* (])

Öğrenciİer. tjYK kararıyIa en {azla iki yarıyıl kayıı donc1urulabilir.
ÖngörülıneYeıı rJurunıJar clışındaki kal,ıı clcıııcluıİıa başvurutaırnın yarıyılın iIk
haftası içiııde
yapılnıası zoırıııI udı"ır.
1?) KaYlt clıındurma ile iigili olarak jıakiı ve geçerli kabul eclileıı nıazeretteı.şunlardır:
a) "Ianı teŞekkülJü hastanelerdcıı öğretiırı döııeırıiııi kapsayan aralıksız en az,
iiöıt haiialık
sağlık kıırulu ı,apöru ibraz etıırclcri,
b} 2547 saYılı Kanunun 7'iııci ıııaıidesiııiıi birinci l]krasının (ıt) benciiniıı (2)
nııınaralı a]t
bendi ıtYannca öğretiıııin aksaı:ıası sönııcunu tloğuracak olala, d<ılayısı1,|n öğreııiııe
_
Yükseköğreırinı Kurulu kaı-arı iIe ara veriinıesi.
c) Mahalliıı en büYiik ırıiilki aırıiriııce vcrileı:ck bir belge ile heigelenırıiş tıIması
şarlıyla cioğal
afbtler Sonücu iiğrencinin öğrenim.ine ara ı,erıııek zoruııda kaİııış olınİsı,
Ç) Öğrencinin. birİıci dereı:e },akınlarıııın ağır hastalığı haiinde hastaya bakacak başka
kinısesiırin bulunnıadığıııın belgelennıçsi şaıtı ile öğĞninıe ara İermek ,o*nıu
ioIınası,
Öğrenı'inin askeılik Ğcil hakkını kaybeÜıesi veya teciiin kaldırılnıası
suı:eliyle askere
^,."__j]

alIı}ması"
e) Oğrencinin tulukluiuk lıali.

{) Öğrencilik sıfatıııı kaldınııayaıl veya

üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen
nıahkünıiyel hali,
g) Enstiıtı Yönetiııı Kuruluııun n]azğrel o]arak kabul edeceği riiğeı:
hallerin (bclgelenrlirmek
şaı"tıyla) tııtaya çı kıı"ıı ş <ı l ıııası gerekir.
(3) Öğı:enci, sağlık kurtılu rapöıt],ıtııı başlama ıarihincien itibaren en geç
yedi gün içinde
durumlarını açıklayaıı diıekçc i,e helgeleri enstitü müdürlüğüne bildiıınek
zelrurıclaılır. İJu siire
içinde lıeyaıı edilmeyen başı,urular kabul edilnıez.
(+) İŞ nedeni1'le Yurt dıŞına çıkan ı,e yurt içinde
1,er değiştiren öğrenci kayıt doııdunııa
]ıakkından yararlanamaz.
. (5) ÖYİ' kaPsanıında araŞtırma göreı,lisi olarak atanınış olup, yabancı ciil şartıııı yerine
getirıııek tizere Yabancı dil eğitin,ıi için başka iiniversitede görevlendİriİen
cıgrenciler eır fazla iki
yarıyı l kayıt dondurabi lir.
Dersierin açıIması
MADDE 9* (l)_ Öğretinı ül'eleri bir yarıyılda enstitü bünyesinde açık olan lisansi.istü
derslerdeıı lrazır!ık. Yüksek iisans ve cioktçra/sanatta yeterıik programlarında
aynı bilim/sanat
da]ında en İbzla ikiŞer ders olınak iizere enstitii bünyesinde toplam
en fazla dört ders verebilir.
Bilimsel araŞtırnıa Yöntemİeri Ye yayııl etiği, seıniııer, uzmanlık alan clersi,
dönenı prq|esi bu sayıya

dAhil değitdir.

'I'ezli Yüksgk lisans
Prograınlırııııia danışnıanlık verilecek iiğretim üyelerinde ıranacak
akademik faaliyct şartları
MADDE 10 - (l) Bir öğı'etiıı üYesiııiır Uşak Üııiversitesi ıezli yüksek lisans prograııılarıııcia
danıŞnıanlık alabilnıesi için aşağıdaki yayınlaıdan en az birisini bİr önc,eki
,r,ı yoprr,ş olması
gereknıektedir.
a} Ra,slıca Yazar olnıak kayıiıyla ulrısal/ııluslarara§ı haken:ıli bilimset
eıı az bir özgüıı ınakale,

l

Evrak T'arihi ve Sayısı: 07.12.2020-B.36392

,r"C.

uşAI{

, *

tjşıvınsırgsı

§ğ§{t,8 §AIıAItLAıII

TOPLANTI §AYI§I:

KAıl"AIt

T"AIIİ}{İ

:2 6.1

l.?ahıJ

b} }3aşiıca yaz.ar olıııtık kaydıyla ulııslararası bilinısel toplanııda sunulnıuş
ve 1anl ııetni
hasılıııış eır az- bir biidiı:i,
c) BaŞlıca 1'azar ıılmak kaydıyla ulıısal [ıiliıısşl loplantırla srııııılnıuş ve
taıı ıııetııi basıinrış cıı
az iki biidiri.
ç) i}aşlıca yaz.ar oimak kaydıvla ııiusal/ıılus]araras, yayıııcr,ieri tarafiııdaıı yayııırianmış
kitap
vc;*a kilap bijltiııı 1,azariığı.
ıİ) 1.1ltısal/uluslararası YaYıncvlcri taralındaıı yayıınlanmış/basıtnıış
kitap çevirisi.
c) Iln az bir adet dıŞ kaynaklı projede ('atiI}iTAK, .kalkınına a;ansı.
A}3 prcıjeieı.i vh)
1,üriitiicü veya araştırmacı olarak çalışı1,<ır ya ıja pro.jeyi tamaı.ıılaıııış olnıak,
l) IJir aÇlet l}i]inıscl AraŞürma Projesi'nd. 1nel1 yünitücü ve}a araşhrnıacı
olarak çalışıycır
ya cia projeyi tamııınlaıııış rıInrak
(2) I]ASD ve koııservatuvar büııyesin<ie giirevii
bir öğretinı üyesiııin Uşak liniversitesi tezli
Yiiksek lisaııs Progranılarında yeııi bir öğı,eııcİ danışmaıılığı aiabi]mesi için bu macideııiıı
biıinci
1jkraslnda belirıi]en Ya da aşağıiJaki yııl,ınlardaıı İn or- birisini
biı: önccki yıi yapııış olnıası

g,erekıııektedir,

a) ÖzŞiın sanaı

escrlğriııin ulusııI veya uiuslaıarası alaıılarda uygulanm!ş ve
suııulıııuş
olnıası.
";;;;';ffiŞ;;

b) Özgiın sanat eserleri ile ulusal veya utuslaıarası o]arak yurliçin.i"

gerçekleşriı,i len .j üri Ii kıırma sanat ctkinliklcrine katıımak,

c) Ozgiin sanat eserleri. tıesteİer. (asarınılar iie yuııiçi vcya
yurldışında kişisel etkinliklerdc
lıulıııınıak_
Ç) Özgüıı sanat eseı]eri ile ulusal ı,eya ıılııslaıarası ölçekte §empozyum,
festi,al, çalıştay,
bienai vel,a trienallere katı]nıak"
d) Sahne sanatlarında ve görsel sanatlaıcla yöııeinıen,
sanat yönetmeni, eğitmen ve küratör
olarak sergi ve gösterilerin Yurtiçİııde ve yurtciışınUa cırganlİasyotıuı.ıu
gerçekleştirınek.
Doktora/sanatta Yeterlik programlarİnda cla-nışmanlık
veriiecek öğrctim üyelcrinde
aranacak akademik faaliyct şartları
MADl}Il 11* (l ) Bir öğretim üYesinin lJrsak liniversitesi ıioktcıra prograııılarında
da:ıışııanlık
alabilnıesi iÇin aŞağıdaki yayıı"ıIardan eıl az biıisini son üç
|İİou yrpr,,ş ;ıd;, goeknıekıedir.
2) İslami İiiıııler Fakı:lıesine tıağIı analıilinı dalları
}ıarir..
a) IlaŞlıca yazar olnıak kayı{ıylJSCt, Sci-}:xpanılecl,
S'Scı ,*y, AHCI indeksli dergilerde en
azbir adet ıııakaleniıı yayımianıı-ıış oIması ya da lxj] numarası
almış olma§ı,
b) Birisi baŞlıca Yazar olmak kayciıyİa Scopus. ESCI
veya intleksli deıgiierıie en az iki acieı
nıakalenİı YavınlanmıŞoln'ıası veya DOl ı,ıtıtıafası alnıış
oinıası gerekmektedir.
3) İslaıni İlinıler FaküItesinc bağlı anabilııı ,ıaııarİ
ıçın,
a) Birisi baŞlıca Ya:lar cılnıak kaydıi,Ia uluslıırarası
lral,enıll dergilerde v'r
eıı qa
az ıiki aclet makaleniıı
yayınlaıııııış cıJııası ı,eya DOl nuna,ası aiıııış olınası,
b) Birisi baŞlıca YYl' tılmak kaydıyia uliısaI lıakcıı"ıIi
dergilerde en az tiç aciet nıakaieniır
yayınlarunış olması veya DOI ııumarası alıııış olıııası.
c] llaŞIıca Yazar cılıııak kaycİıyla hiri uluslaıarası Lıirisi de ulıısal
lıilinıseI toplantılıııda
sııırulınuş .*e tfu]ı ıııçlni yayınldıımış üjıı iı1 üçtaın nıetiıı bilcliri
gerckliılir.
(a) Bir öğretinı üYcsiııin UŞak Liniversitesi saııatta
1,eterlik prtıgramlarııı<ia dazuşlıanlık
alahilnıesj iÇiıı aŞağıdaki 1"ayınlardıın en az birisini bir
önceki yıı yapnr,ş
a) ozgiİn saııat eserleriııin rılusal ı,eya ıılustararası
"]r";;;Ş;Ğ.İİ;İ".,.."
aian]ar,ıo rl,grioriiiiil*-.ir,ılı.ııuş
olhıası"":.-
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c) Özgiin saırat eserleri, besteler, lasarııılar ilc yurtiçi vcya yurtdışıncla kişisel etkin]iklercie
lıuIııııınak.
Çİ Özgiln sanat eserteri i]e ulusal veya uluslararası öiçekte seınpozyun. {i:sl_ir,al, çalışta1..,

bicnal r.eya tricıral lcrc kalılmak,
d) Salıııe saııatlannda ve göıscİ saııallarda viiııetııeıı, saııat yöııetıııeııi, eğitı]]cn v{j küratör
olaraksergi ı'c gösterileriıı 1,urtiçiııde ve yrırtclışıııda organizasyonunu gerç:ckleştiİnek,
üğrctinı üyelerinin danışmaıılık yükü
MADDE
tl) l-ezli yi.iksek lisans ve doktoralsanat-la ycleriik prograınları için iiğretinr
'2,-tez danışınaıılığı eıı Ibzla dokuz. tezsiz yüksek lisans progranılaıı içiıı
üYesi baŞıııa cİi.iŞeıı
isİ tezli
Yiiksek lisans Ye doklora prtrgranıları hariç en J'azla on (iğrenci iie sıı,ııriıdıİ. Ancak, yükscköğreliııı
Kurulu iJe YaPı|an prııtokol dahilinde ve üniversite saııayi işbiıliği
çerçevesinde yüriitülen Iisansüstü
Pr<ıgranılaı iÇin bu kontcnjan o/o50'yc kadar artırılabiliı. I]tı sınırın a]tına duşene kadar tiğretim
iiyelerine yeııi daııışınanlık vcrilııez.
Tezli r-üksck iisans/doktora/saııatta yctcrlik progranılarınıian ınozun olabilmek için
gcrckli ya},ın kıışuiIırı
MADDE 13* (l) Öğıencinin, rılusal ve uluslararası alaııda yayınlarıııın taıııtıInıası ve
tartıŞılııııısııra olanak yeriInıesi, iinivğrsilenin yayın say|sının aılLrıIıııasİ, kalitenin yükselrilmesi
ve
YiıYtn YiiPmaYı leŞı'ik amacıYla lisansüstü eğitiınine başlama tarihiııden itibaren öğrencinin eııırtitiiyf
tezini teslim edebilınesi için tez danışnıanı (varsa ikinci danışıııan) ile birliÜe öğrencinin tez
konusundaıı üretilmiŞ aşağıda belirtileıı bilimsel yayııı
şaıtlarını sağIanrası gereklidir.
(2}'fezli Yiİksck l.isaıış Prograını öğrencilerinin aşağıdaki
şaıılardaırbiıini sağlaınası gerekir.
a) lJlıısa| r'eYa ııluslararası lrakeıııii dergilerde yayınlannllş veya DoI nuıııaraiı
alınmiş en az
bir özgün ınakale,
b) Uiusal ı,eya uIuslararası bilimsel toplaııtılarda sunulıı,ıuş ve taıı,ı ınetiıı olarak yayınianınış
en az iki bildiri,
c) Kabul edilmiŞ patent/fhydalı model/eıdtistriyel tasarınıı belgelenıek.
(3) Konservatrıvar prograınları ile güzel sanatlar faküitelerinin sadece özel yetenek
sınavı ile
Öğreııci kabııl cden tczli yüksek lisans progranlı öğrencilerinin aşağıdaki
şaı-tiaıclaıı biriııi sağlaması
gerekir.

a) Ulıısal veYa uluslararası hakeınli dergilercie yayınlannış veya DOI nunıarası alınmış
bir
özgüıı ıııakale.
b) Ulusal vrYa uluslaraı:ası bilimsel ttıplantılar<ia suııulınuş ys tanı ırıelirı olarak yayınlanıııış
en az iki biidiri,
c) Kabul edilnıiŞ patenVfhydalı nıodcllendiistriyel tasarıırrı lıeigelemek,
Ç) Ulusal veYa uluslararası jürili bir sergiye katılnıak veya tez savuluı}ası sırasıırda çn az
(sekiz) eserdeıı oI ıışan özgün ç:al ışıııalarını scrgİ lenıek.

(4) Doklııra Programı öğreııcileriııiır daııışmanı ilç birlikte en fhzla iki yazarlı

danıŞırıaıı varsa üç yaznrlı) SCI, Scl-Hxpanded. SSCI veya AI{CI indeksli deı.eilerdg

]'ii|

.l;

8
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kıııruşııırıiaıı iiretiiıııiş en az bir ade{ ııakaleııiıı 1rııyıınlaırıııış cıtıııası vcya DOI nuıııarası alnıış
ı-ılıııası ı'e bunuırla beıaber
lr§ağıdaki şaıllardan birisjııi sağIamış olnrası gc,ıekir.

a) Iin az bir adet TÜBİ'J AK projcsiııde yürütücü veya araştırınacı olarak
çatışıyor ya cla
projel,i tamamlaııış olması.
b) Uluslararasl bilimsei 1oplantılarda sunulı,ııtış vç taı]1 nıetin olarak yayııılaıııııış en az iki
bildiri,
c) Öğreııciı'ıiıı alaıııyla ilgili biliıısel çalışmalarcla bulı:nıııak üzere eıı az ahı ay yuı1 dışııı<ia
bı"ıl ı"ınııııış ıılması"
Ç) İ:n az iki nıakalerıin ultısal veya uluslararası lıakenıli bir dergide vayıınlaıınıası ı,eya Döl
n lıInafa§t ıılı nıııış ı)lıııası,
(5) Saııaıla Yeterlik Pıograıııı öğreııcilerinin aşağıciaki
şartiartian ğı1 az ikisiııi sağlaınası
gcrekir,
a) lJlııslararası hakemli dergiierda yayınlaı,ııliış veya DOI nunıarası alıııınış gıı
az iki özgün
nıakale.
b) lJluslararası biliınsel toplanlılarda suııuiınuş ve tanı metiıı olarak yayııılannıış eıı
az iki
bildiri,
c) Kabu l ed i l nı i Ş patenüfaydal ı nıodet/eııdüstriyel tasan mı bel geleııek.
Ç) LJlusal veYa uluslarara§ı jürili bir sergiye katıinıak veya tez savuııma§t sırasııı<ia en az 1ü
(on) eserdeıı cıluşan özgün çalışnıalarını sergileınek.
(6) SCI. SCI- ExPanded, SSCI veYa AHCI indeksli clergilerde yayııııianaıı
veya DoI nlıınafası
alınan birden tazla YaYın yapn]ış olaıılarda bu nıaddenin 4. fıİirasıııOa uellıtiıen
şaftıar arannaz.
(7) 1'ezli 1'üksek lisaııs/doktora/sanatta yeterlik p_ı,ogranılarıncian mezun
<ılabilmek için
YaYınlarda daıııŞnıan ve öğreııciııin adres kısmında "[Jşak üııIversilesi". i{İİİ;;" olarak ise .,Uşak
[Jııi r,ersily" şekl i nde adıırın geçııres i zorıınlud ur.

tiçüNcü ıiöıürvı
Maii Hükümier

DınıŞınanlık, uzınanIık alın dersi ve iıitimset hızırlık/tczsiz yüksek lisans programı
ders
ücretieri
iUADDE 14- (l) Tez danıŞınanı, yatıaııcı dilde eğitinı veren lisansüstü progranrlar
clışında
öğrenci saYı§ına bakılmaksızııı, "Yüksek Lisans lJznıadıİ Alaıı Der"şi"
..I)oköra
r,e
Uaııanlık Alan
Dersi" olıııak iizere, bir dönemde en iazla iki ayrı uzınanlık alaıı dersi açabilir.
(2) Uznıaniık alaır dersiıiin giinü, saati ve yeri lıa{ialık clers preıgranrında
beliıilir.
(3) Uzınanlık alan dersi yüksck lisans içiıı hailaıta riöıt saat.
doktora için haftada d.öıt saat

teorik ders olarak ııygulanır.
(4) Uznıanlık alaıı dersi İıaftalık ciers dağılınıı, ders yükü ve iicretc
esas clers saati cctvelinde

gösterİlİr.
(5) Llzıııaııhk alan dersi eıı fazla ?x4=8 saati ücrctlendirilir.

lJzıııaıılık alan dersi sıııav yüküne
dEIıiİ değildİr. Yaiıancı dilde eğitiıı1 vereı1 lisansıistü prograınlarda. ayııca y"nr*,"İİİj-']};;;
uznıanlık aIaıı dersi ücıeti ödeıınıez.
(0 YÖK Yürütnıe Kııruluırun 06lü4/2ü14 taı,ilili toplaııtısıııda alınaıı karaıgğığti.,ü**ru
alan dcrsiniıı İjilcn Y'apılııraıııası ciıırumuııcia iiç al.a kadar j,ıııtclışı gtırevlendirm;Iifİ;rrhllİ.İİİu,ı
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iizeıe ilgili öğretiıı ül'esinc ıızınaıılık alaıı deısi ücreti ödeıııesi yapıIınaz. Bı"ı gibi duruınlarda
yalııızca 1cz daııışmanlığı ücreti ı]cienıesi yapılır.
'|'ez koıırısu EYK
tarafiııdaıı onaylat]ınamış ve ilgili yarıyıIda uznran]ık aian <Jersiııe
{7}
kaYıt|anıııaıı-ııŞ öğreı'ıciııiıı daııışman!ıla ara <lijneııı 1ie yaz ticıneıııincle ı.ıznıanlık
alan dersi ücreli
ödeı,ııııcz valrı ı zca c,ian ı şm aıı l ı k ücreli öcleıri r.
(ti] ı\ra <İönÇııı vc YaZ dönenıinde öğretiııı iiyesinin yıllık izinli olıııası
clurııııruııda ı"ıznıanlık
aiaıı dersi ve tez danışıııanlığının telallsi yapılııaz.
(9) tJŞak Üııiversitcsi clı,ıındaıı görevleneliıileıı öğretinı üyelerine uznıanlık
alaıı ciersi ve
danışırıaııiık üçreli ödsıııııez.
(lü) DanıŞınaıılık iicreti iigili öğretinı iiyesinin akıif danışmanlık yüküne göre
cn iazla,,on,,
saat ul'gularııa olarak ödcııir. Lisanstistii eğitinı<Jc (yüksek lisans, dokıora,
tıpta uzı,ıaııiık, sanatta
yelerlik) tez danışınanlığı, her bir öğrenci için bir saat/hafta ders yükü<liir.
(l I) Ara dönem vc Yaz dönÇıııi başın<la uznıanlık alan dçİsi ve tı,zdanışnıanlığı
ücrü}tleriııin
ödennıesi iÇin, ilgili öğretinı üyesinin "Uzıııaıılık Alan Dersi Açma Forıııı,,
nu enstitü tarafindaıı
belirlenen tarihler arasıırda J:YK'<Ja göriişüJniek üzere eııstitü nüclüıliiğüıie
teslinı etınesi e..*kir.
I}ciirlencı'ı tarihİerde "{JzmaııJık Alan Dçrsi Açma Fofmu" düzeıılenıeyen
öğretiııı üyelcriııe
ııznıanlık aIan dersi ve tezdanışmaıılığı iicreti tahakkuk eıtirilnıez.
(l2) Progıamların lıi]imsel hazırlık öğrenciIeri için danışmaıılık ücreti
tahakkuk ettirilmez.
(l3) Anabiİim/anasanat dalı başkaı-ılıklarıııın Litimsei- hazırlık p,ogrr*
eiersleıi için ıiers
ücrtti tahakkıık ettirilnrez. Ancak biliııısel hazıılık programı dersleri
iisans Şrogıanııarındaki <Jçrsler
haricinde EYK kıırarı ile enstiıii biinyesinde açılır'iseİlgili öğrelinı
ııyelerİne?ers ücreti tahakkuk

ettiri i ir.

(l4) Tezsiz }'üksek_ |isaııs prcıgranıIarıtıda, öğretim üyelerine tahakkuk
ettiı:ilecek ders
ıicı'etiııin katsaYısı öğrencilerclen alınan gelırler dikklte alınaİak yarıyıl
u*ş,r,o, §yK kararı ile
belirlcnerek Üııiversite yönetim kurulıııruır cııayı ile ödenir.
(l5) Tezsiz Yiiksek lisans programlarıııcia yüriitüleıı daııışmaııhkldöneın
projesi claııışnıanlığı
için nonnal öğretiııı ücreti ödenir,

nönnüıvcü nöıüıvı

Çeşitli ve SOn Hükümler
Diğer hükümlcr

MADDn 15- (]) TıPta

Ve cliŞ hclkimliğiııde uzmaniık_ doktoraya eş<ieğer
dtizey<le oiup. bu
uznıanlık eğitinıleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resıni Gazeteide
y"yi*ırro, Tıpta ve Diş
Hekim li ği nde fIzınanlık Eğitiııı i yönetınel iğine gııre yürütüI
tir,
Yürürlüktcn kaldırılan yönergelcr
MADDE ı6-(l) tJŞak [Jniversitesi Senatosunun 09108120i8 iarihli ı,e 20i
8/137 sayılı lJşak
Üniı'ersitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğreıinı Yönetnıeligiııe ilişİin
S*rİ;
İ*"*ıor,
1,ürürlükten
kaldırılnıışıır.

yürürlülş

MADDE

17* (I) Bu Senatıı Esasları, LJşak t Ini versitesi Seııııtosrı tarafıııılaıı

tarİ}ıte 1,ürürlüğe girer.

\.a}_ul

.eSddiği

Yürütnıe

|ı
+)

:i

ith.ğ[Sçk$t^
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MADn'a l8* (l) I]u Senatrı l]saslrııı htikümlcrini enstitii ıııüıtürü yürütüı.
Geçıiş iıükümleri
ÇuÇİCi ]vıAnD§ ı - (ı) Bu Scnato li]sasları yııyrı]lı taı:ihinde gcçerii ı.ılup, yayın
koşul;arı
ile iIgiii l3 üncü ınaddesi: 202ü,2t}2l öğT]iı, yılııida
İenl l.ay,t olan tiğrenciier için uygıılanacaktır.
G§ÇİCİ MAI}DE 2 - (l ) 0Ç/OsEü18 t;uihli vc 20I 8ll'37 sayılı Lişak
üniversiıgsi Lisaıısüstü
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