AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

SIKÇA SORULAN SORULAR
1-) Yüksek lisans ve Doktora başvurularını nereden öğrenebilirim?
Lisansüstü

öğrenci

alım

ilanları

ve

gerekli

şartlar

Enstitümüz

web

sayfasından

https://sabe.amasya.edu.tr/ duyurulur.
2-) Lisansüstü öğrenci alımları not dönüşümlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Lisansüstü programlara başvuran adayların mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin
kullandığı not sistemi) 100’lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği
not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.
3-) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES puanı en az kaç olmalıdır?
ALES sınavından başvuru yaptığı programın puan türünden en az 55 puan almaları
gerekmektedir.
4) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES sınavına girme şartı aranıyor mu?
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.
5) Tezli Yüksek lisans başvurusu için yabancı dil şartı aranıyor mu?
Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı bulunmamaktadır.
6) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri nasıl
yapılmaktadır?
ALES puanın %60’ı lisans genel not ortalamasının %40’ alınarak sıralama yapılır. Adayın başarılı
olabilmesi için değerlendirmelerin toplamı en az 60 olması gerekir. 60’ın altında olan adaylar
sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.
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7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri nasıl
yapılmaktadır?
Programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans mezuniyet not ortalaması (100’lük
sisteme göre) dikkate alınır ve adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen
kontenjan sayısına göre yerleştirilir.
8-) Doktora programlarına başvuruda, ALES puanı en az kaç olmalıdır?
ALES sınavından başvuru yaptığı programın puan türünden en az 55 puan almaları
gerekmektedir.
9) Doktora programlarına başvuruda, yabancı dil puanı en az kaç olmalıdır?
Adayların, YDS veya YÖKDİL merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almaları
gerekmektedir.
10) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?
ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, yazılı sınav notunun %15’i, yabancı dil
puanının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %15’i toplanarak sıralama yapılır. Adayların
sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan en az 60 alması gerekir. 60’ın altında olan adaylar,
sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.
11) Aynı anda birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?
Aynı anda iki program başvuru yapılabilir. Ancak her iki programında kazanılması halinde bir
programa kayıt yaptırılabilir. Tezli lisansüstü programlarda, aynı anda birden fazla programa
kayıt yaptırılamaz.
12) Öğrenci otomasyon şifremi nasıl öğrenirim?
Kesin kayıt yapıldıktan sonra lisansüstü programlara başvuru yaptığınızda beyan ettiğiniz mail
adreslerine öğrenci otomasyon şifreniz gönderilmektedir.
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13) Derslerin verileceği tarih ve saatleri nereden öğrenebilirim?
Enstitümüz web sayfası https://sabe.amasya.edu.tr/ duyurular kısmından, derslerin verileceği
tarih ve saatleri öğrenebilirsiniz.
14) Derslere devam zorunluluğu var mı?
Lisansüstü öğrencileri, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için teorik derslerin
%70’ine ve uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmek zorundadır.
15) Lisansüstü programlara kesin kayıt için yapılması gereken hususlar nelerdir?
Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek listesi, enstitümüz tarafından kayıt
tarihleri ile birlikte web sayfasına ilan edilir. Adayların bu süreci iyi takip etmeleri ve istenilen
belgeleri duyuruda belirtilen tarihler içinde enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.
16) Ara dönemde öğrenci alımı yapılıyor mu?
Ara dönemde öğrenci alımı yapılmamaktır.
17) Bilimsel Hazırlık Programı nedir?
Alan dışından öğrenci kabulü söz konusu olursa, adayların eksiklerini gidermek amacıyla ilgili
anabilim dalı tarafından uygulanan programdır.
18) Bilimsel hazırlık derslerinden aldığım notlar, lisansüstü genel ortalamamı etkiler mi?
Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli
görülen derslerin yerine geçmez.
19) Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre en fazla kaç dönemdir?
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil
edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.
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20) Bilimsel hazırlık sınıfında geçirdiğim süreler eğitim süresinden sayılır mı?
Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
21) Özel Öğrenci nedir? Öğrencilik haklarından yararlanır mı? Kontenjanı nasıl belirlenir? Süresi
nedir? En fazla kaç ders alabilir?
Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili
anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, diğer öğrenciler için
açılmış olan lisansüstü derslere devam edebilir; ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Özel öğrenci kontenjanı mevcut kontenjanın %50’sini geçemez. Anabilim dalı başkanlıklarına
öğrenci alınmadığı dönemlerde özel öğrencide alınamaz. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı
geçemez. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok dokuz kredilik (3ders) ders alabilirler.

22) Yatay geçiş şartları nedir?
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir
yarıyılını tamamlamış, ders aşamasında olan ve almış olduğu tüm derslerinde başarılı olmuş
öğrenciler, Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği, kontenjanları ve gerekli
şartlar Enstitümüz web sayfasından duyurulur.
23) Tezli yüksek programının ders yükü nedir?
Tezli yüksek lisans programı; 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS
kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık
alan derslerinden oluşur.
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24) Tezli yüksek lisans programında süre nasıl hesaplanır?
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıt
dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir.
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan

veya

bu

süre

içerisinde

Üniversitenin

öngördüğü

başarı

koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl, asgari dört yarıyıldır.
25) Tezli yüksek lisans programında danışmanın yükümlülüğü nedir? Ne zaman atanır?
Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde
idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl
sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek
danışmanın yükümlülüğündedir.
Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında atanır. Danışman, tez konusunun
kabulünden önce ders danışmanı, tez konusunun kabulünden itibaren tez danışmanı olarak
atanır.
26) Tezli yüksek lisans programında tez konusu ve başlığı ne zaman belirlenir?
Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez başlığı, en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında anabilim dalı başkanlığı aracılığı
ile enstitüye önerilir.
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27) Tezli yüksek lisans programında Tez konusunu ne kadar sürede ve nasıl değiştirebilirim?
Tez konusu, Danışmanın ve öğrencinin talebi, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü yönetim
kurulu kararı ile tezin başlangıç tarihinden itibaren en fazla iki yarıyıl içerisinde değiştirilebilir.
28) Tezli yüksek lisans programında Tez konusu değişikliğinden sonra en erken ne zaman tez
savunma sınavına girebilirim?
Tez konusu değişen öğrenci, değişikliğin yapıldığı Enstitü yönetim kurulu tarihi itibariyle tez
savunma sınavına en erken üç ay sonra girebilir. Konu değişimi nedeniyle ek süre verilmez.
29) Tezli yüksek lisans programında tez başlığını ne kadar sürede ve nasıl değiştirebilirim?
Tez başlığı, tez konusunun içeriğini değiştirmediği taktirde danışmanın veya tez savunma
jürisinin talebi, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her zaman
değiştirilebilir.
30) Tez savunma sınavı başvurusu için ne yapmam gerekiyor?
https://sabe.amasya.edu.tr/media/7492/yuksek-lisans-tez-savunma-sinavi-is-akissemasi.pdf adresinden tez savunma sınavı iş akış şemasına ulaşabilirsiniz.
31) Tezsiz yüksek programının ders yükü nedir?
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en
az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
32) Tezsiz yüksek lisans programında süre nasıl hesaplanır?
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda
başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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33) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ne zaman atanır?
Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu
kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora
derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

34) Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değişikliği nasıl olur?
Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, proje dersini aldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren
on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
Öğrencinin başarısız olması durumunda, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje
dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

35) Doktora programının ders yükü nedir?
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21
krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS
kredisinden oluşur.
36) Doktora programında süre nasıl hesaplanır?
Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama
süresi on iki yarıyıldır.
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak
tez çalışmasını on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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37) Doktora programında danışmanın yükümlülüğü nedir? Ne zaman atanır?
Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, gerektiğinde
idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl
sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmek
danışmanın yükümlülüğündedir.
Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
Danışman, tez önerisinin kabulünden önce ders danışmanı, tez önerisinin enstitü yönetim
kurulu kararı ile kabulünden itibaren tez danışmanı olarak atanır.
38) Yeterlik sınavı nedir? Ne zaman yapılır?
Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve
kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının
ölçülmesidir.
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik
sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak kabul edilir.
39) Tez izleme komitesi ne zaman oluşturulur?
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.
40) Tez izleme komitesi kaç kişiden oluşur?
Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışmandan başka ilgili anabilim dalı
içinden ve dışından birer üye yer alır.
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41) Tez öneri savunma sınavı ne zaman yapılır?
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez
çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi
önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü
savunmanın tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir.
42) Tez öneri savunma sınavından düzelme alırsam ne kadar sürede tekrar sınava alınırım?
Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla
verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.
43) Tez öneri savunma sınavından ret kararı alırsam ilişiğim kesilir mi?
Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu
durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek
isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

44) Tez öneri savunma sınavı kabul edildikten sonraki süreç nasıl devam ediyor?
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir. İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay olması gerekir.
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45) Doktora programında tez savunma sınavına girebilmem için kaç defa tez izleme komitesi
raporu sunmam gerekiyor?
En az üç defa tez izleme komitesi raporu sunulması gerekmektedir.

46) Doktora programında tez savunma sınavı başvurusu için ne yapmam gerekiyor?

47) Lisansüstü tez ve proje yazım kılavuzuna nasıl ulaşırım?
Tez yazım kılavuzuna https://sabe.amasya.edu.tr/mevzuat/tez-yazim-kilavuzu-ve-semineryazim-yonergesi adresinden ulaşabilirsiniz
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