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Üniversitemiz Senatosrınun |5l|2/20|6 tarihli ve 20161154 sayılı karan ile kabul

edilen "Mersin Üniversitesi Enstitiilerinin Mevcut Lisansiistii Öğencileri İçin (Stireler

Hakkında) Uygulama İlkeleri"nde değişiklik yapılmış olup yeniden haarlanan Uygulama
İtkeleri Üniversiteıniz Senatosunun 14 Mayıs 20l8 tarihti ve 20|814-'79 sayılı karan ile kabul

edilerek ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI

Rektör a.

Reküir yardımcısı

Ek:
1- Senato Karan (l Sayfa)
2- Uygulama İlkeleri (l Sayfa)

Dağtım:
Tüm Enstit[iler

Adres:Mcnin Ünive6i@si, oğenci Aynntılı bilgi için:Halil Uz-
uzhalil@mcİ§in.ciu.f

Fax: +90 0]24]6l06|8
EIektronik ağ:wçw.mersin.eiu.tr

lşleri Dairc kşka.lığı, ÇiftJikköy
Kampii§ü, ]3]43, Ycnişehiı MERsiN
E-posta j uzJıalil@,rne.sin.edu.tr

Tolcfon: +m 361 000 1 _34777
@
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Evrakln elckğonik imzall suretin€ htssr/e-belge.mcr§in.edu,tr adresinden 99b65388-2e2a-49M-8b03{b32828ffi€i kodu ile erişebilir§iniz.
Bu bel8c 5070 saylll Elektronik imza Kanunu'na uygun olaİak Güvenli Elektronik imza ile imzalanmıştır.



laeğİN fuİl,ınst!ırt
iırğÜnıağÜ

sEı{Alo rr&ıRİARI

kaıar Tarihi Toplantı sayı sı ı(arar sayıs ı
4 2018 / ,7914 /05 /2oı8

______9!iY9.rıternİz Öğrğnci İşleİi oaira Başkanlığının o{.05.2018 tılihJ.i ve{0752009-10]ı. 0103. 01-E. 720333 sayı].ı yaııs.ı. üz€rlnd€ götüşoıdğ:

üniversit€niz senatoaunun 15.12.2oı5 talihıi ve 2016/|54 aayJ.tı kararı iıe
kabu]. edilen oğersln Üniversiİesİ Enstitüıeİlnin ıaevcut Llsansüstu ğrencj.leri İçin{süreIeİ ııakkında} uyguıana tıkeıeri.nd€ değişrklik yapıınış -oıup, yaPııandeğişikliklerln ekteki gekıiyle Labutüıe oy birliği İle kaiar verildi.
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MER§İN üxivnnstrssi sNsTiTüınniNlN MEvcuT ıtsııısüsr0
öcnııci,gni lçiıı 6ünrınR ııAxıgNDA) tIyGuıJt}ıA iıxıınni

20162017 EğftiD vc Öğıda yü Giı yırryıhıdıı üeoı lqyıl yştıry ğğçıcilcr.,
20162017 r'Üih vc Öğcdı yü Giz ıırvHıı tdın|ı &ıtc şı}rı}i ırııLı

rygılrıc.lüı.
BİLİMSEL IİAZIRLİX

l-Bilimsel haaıl* Oğainini s{lıdllı€ıı öğpınciler oııüi 2 yanyıldı bilio§el haa.Li
prognmın tart ıın|arnal( zonıtdadıı. Teıııel tıp bilirııl€rindğ bilim§cl hsaıl* l alıadcmik yıi
kapsamahadır.

Tf,zsiz YÜI§Er Lİ§AN§

l-Den aşmışrda hılunın öğcıciye, detslerini ve projesiıi tamamlaıı»k için azami 3 yanyıI
slire verilir.

TEZLİ Yüı§EK ü§ANs

l-Ders aşmasııda bulunıı öğeııciye derslcıinin taınıınhnınası için azani 4 yanyıl s{lre

verilir. Vc bu slhe Pıograııı toıınlıınık içiı tınııımış azıgıi s{lrcdcn (6 yanyıD düşülllr. Bu a
yanyıl sonunda deıslaini başrı ile tanırılanıyın öğrsncinin ilişiği k€siliı.

2-Tez aşamasında bıılıııı öğeııciye tczini oııımlaıııası içiı azani 6 yrıyıl süıc vcıili. Bu 6
yanyıl son,r,da te savrırıiıı sıDıvın& giiınek zofiındadü.

DOKTORAJSANATTA YETERLİİjK

l -Ders ışarıasııdg dersleıini isınımlarııssı içiı azami 4 yanyıl sürc veriliı. Bu 4 yanyıl
sonunda derşlerini başn ile tımıınlımıyan öğencinin ilişiğ kesilir.

2-Derslerini @n ile r*nınhınış fıLaı yeleılilü ınavını hiç giıncm§ Oftnciye 2 yınyıI ck
siııe verilir. Bu süıçyi ideyeı2 yınyılda biıer yctolilik sııgvı hıkırı y6i|fu.

3-Y$ğr|ilii §ııt8vın8 girıniş Cıt* boşnlı olamamış öğercilcıe 20|A20l7 öğıçıim ılı Glz
yanyılııda l yetcrtilü sıııvı hakkr vcrilir. Eğçr bışnşız olııısa 20162017 Bıhar yarıylııda
olmak {lzerc ilave l sınav hıtkı d"hı veriliı. Bu sınıvdı da başrıh olamaye öğ§rıciniı ilişiğl
kesiliı.

4-Tez aşaınasııd4 1gili tıanıırılEnaqı için azaııi 12 yanyl dkt vcrilir. Bu dke zarnndı
Yönctııeliite beliıtilcn hüklhlcri ycrinc getircrct tez §avııııına sınavıtıı girmck aoıundadır.

5-Tez öırcrisi sıyrmmı§ııda vc lİr oplanılındı bşan ölçü olarık ycni Yöo.ifucliğiı itgili
maddçleri uygulaoıı.

GBiltilnlşik dohora pıogıanlannda kıyıtlı otan öğıcncilcrc yııkında verilcn 1. ve 4.

Lladdcl€ıdb bültı.,n ızımi §heletç ilave olııak 2 yanyl veıilir.

DiĞERIıU§U§LAR

l -Mevcuı kaytlı öğııııciler eslıi yönctııelil AKT§ koşullanıı rıbidir. Ycoi AKT§ koşullanıu
sağlamak isteycn öğwiler yüanda bclirtilen süıeler içcrisindc hmu

*
2-Süıelerle ilgili yukanda beliıtilen konu]ann dışuıdaii diğeı hıısuslaı
üniversitesi Lisansiıüstü Eğiümöğretim rre sınav yönetmeli§ne tabldirler.

ElTakün elektroğik iffalı sıuctine https://e-belge.m€§in.€ılu.ts adresind€n 99b65388-2c2a_49M-8M3_4b32821t
Bu bclge 5070 sayılı Eıektronik lmza Kanunu'na uygun olarak cüvenli Etektronik lmza ile im?alanmışttr.
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