
Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği-Senato 
Esasları 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1.  

a) Bu Senato Esasları Işık Üniversitesi enstitülerinde yürütülen lisansüstü programlarına başvuru, kabul, kayıt, 

ders sınavları ve değerlendirme ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulama esaslarını  2547 sayılı Kanun'un 65. 

maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği  ve Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde  düzenler. 

b) Işık Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim ve öğretim  ücretlidir.  Eğitim ve öğretim ücreti Işık Üniversitesi 

Lisansüstü Burslarını kazanan öğrencilerden kısmen veya tamamen alınmayabilir. 

Öğrenci Kabulü 

MADDE 2.  

a) Lisansüstü programlara başvurular senede iki kez güz ve bahar dönemlerinde başlayacak programlar için 

yapılır. Açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru ve kabul şartları ve gerekli belgeler, başvuru, mülakat ve 

kayıt tarihleri, başvuru ve eğitim-öğretim ücretleri ile ilgili bilgiler Işık Üniversitesi Rektörlüğü  tarafından 

elektronik ortamda ve diğer yollarla adaylara duyurulur.   

b) Lisansüstü programlara başvurular ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılır. Işık 

Üniversitesi lisansüstü programlarından herhangi bir gerekçe ile ilişiği kesilmiş olan öğrenciler, tekrar aynı 

programın öğrencisi olmak için başvuramazlar. Işık Üniversitesi idari kadrolarında görev yapan kişiler, lisansüstü 

programlarda öğrenci statüsünde bulunamazlar. 

c) Adaylar aynı enstitüdeki veya farklı enstitülerdeki farklı lisansüstü programlara aynı anda başvurabilir. 

Başvurulan her program için ayrı başvuru ücreti yatırılır. Aday birden fazla programa başvurmuş ise orijinal 

belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda tutulur, programların yürütüldüğü enstitüler aracılığıyla  anabilim 

dallarına onaylanmış kopyaları iletilir.   Işık Üniversitesi lisansüstü programlarına hangi lisans ve/veya yüksek 

lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının kararına 

bırakılır. 

d) Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 

Madde 2f'si  ile tanınan muafiyet dışında Ingilizce yabancı dil bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu 

belgelemeleri istenir.  Işık Üniversitesi tarafından kabul edilen belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları: 

ÜDS için 70, TOEFL (eski) için 550, TOEFL (yeni) için 213 TOEFL ve TOEFL Writing Test sınavından en az 4.5 veya 

IELTS (her bölümden) için  7 şeklindedir.  Bu belgelerden birine sahip olmayan öğrenciler Işık Üniversitesi 

tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı oldukları takdirde yabancı dilden başarılı sayılırlar.  

Yabancı dil sınavını başaramayan adaylara da yüksek lisans  programlarına başvuru hakkı verilir ve bu öğrenciler 

yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde bu sınav dönemini takip eden bir yıl içerisinde yukarıda 

belirtilen belgelerden birini getirmeleri veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları istenir. En fazla bir yıl 

olabilen bu süre yüksek lisans programı süresine dahil edilmez. Bu öğrenciler  bir yıllık sürede Işık Üniversitesi 

Ingilizce hazırlık programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde öğrencilik haklarından yararlanırlar.  Bir yıllık süre 

sonunda yabancı dille ilgili istenen belgelerden birini getiremeyen veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı 

olamayan öğrencilerin Işık Üniversitesi ile ilişkisi kesilir.     

e) Lisansüstü programlara başvuran adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi 

olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart 

puana, GMAT puanı durumunda en az 450 puana ve GRE durumunda sayısal 610 puana sahip olmaları gerekir; 

 anabilim dalı başkanlıkları yürüttükleri lisansüstü programlarla ilgili olarak bu puanı yükseltebilir.   



f) Yüksek lisans programlarına bir yükseköğretim kurumu lisans programına kayıtlı dördüncü sınıf öğrencileri  ve 

bir lisans diplomasına sahip olan kişiler başvurabilir. Başvuru tarihinde bir lisans diplomasına sahip olmayan 

öğrenci bir lisansüstü programa koşullu kabul edilebilir. Öğrencinin lisansüstü programa kesin kabulü ancak 

mezuniyet belgesi veya diploması ile mezun olduğu yükseköğretim kurumundan almış olduğu dersleri ve notları 

gösterir belgenin aslının, ilan edilmiş süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na verilmesi ile mümkündür. 

g) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, başvuru için aşağıdaki belgeler istenir: 

·   Lisans Diploması veya çıkış belgesi.  Yüksek lisans programına başvuran lisans dördüncü sınıf öğrencilerinden 

bu aşamaya kadar aldıkları dersleri, bu derslerden almış oldukları notları ve genel not ortalamasını gösterir 

belgenin aslı. 

 ·      Lisans programında aldıkları dersleri, bu derslerden almış oldukları notları ve genel not ortalamasını 

gösterir resmi belgenin aslı. 

·      Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) veya GMAT, GRE sınav sonuç belgesi. Yabancı uyruklu adaylarla, 

yurtdışında ikamet eden T.C. uyruklu adayların kabülünde GMAT veya GRE sonuç belgesi kabul edilebilir. 

·    İki referans mektubu (bu referans mektuplarından en az biri öğrencinin lisans eğitimi sırasında ders aldığı 

veya beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır).  

·    Tam doldurulmuş başvuru formu (Başvuru formunda öğrenci başvurduğu yüksek lisans programlarını tercih 

sırasına göre sıralar). 

·    Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge. 

·    Ingilizce bilgisini gösterir belge (varsa). 

  

h) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmaları 

gerekir. Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların en az 3.25/4.00 genel not ortalamasına 

sahip olmaları istenir.  

i) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, başvuru için  aşağıdaki belgeler istenir: 

·         Yüksek Lisans Diploması veya çıkış belgesi.  Doktora programına lisans diploması ile başvuran adaylar için 

lisans diploması veya çıkış belgesi. 

·         Lisans ve yüksek lisans programlarında aldıkları dersleri, bu derslerden almış oldukları notları ve genel 

not ortalamalarını gösterir resmi belgelerin aslı. 

·         Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) sınav sonuç belgesi. Yabancı uyruklu adaylarla, yutdışında ikamet 

eden T.C. uyruklu adayların kabülünde GMAT veya GRE sonuç belgesi kabul edilebilir. 

·         İki referans mektubu (bu referans mektuplarından en az biri öğrencinin lisans veya yüksek lisans eğitimi 

sırasında ders aldığı veya beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır).  

·      Tam doldurulmuş başvuru formu (Başvuru formunda öğrenci başvurduğu doktora programlarını tercih 

sırasına göre sıralar). 

·         Neden doktora yapmak istediğini belirten ve bir sayfayı geçmeyen bir kompozisyon. 

·         Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge. 



·         Ingilizce bilgisini gösterir belge (varsa). 

j) Aday öğrencilerin başvuru dosyaları ilgili enstitü tarafından incelenir ve ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla 

Program Kabul Komisyonu'na iletilir.  Yüksek lisans ve doktora programlarına  başvuranlar için LES puanı en az 

%50 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır.   

k) Yüksek lisans programına başvuran adaylar ilgili Program Kabul Komisyonu tarafından gerekirse mülakata 

alınırlar. Komisyon öğrencinin başvuru dosyasının içeriğini, başvurduğu program için gerekli altyapıya sahip olup 

olmadığı gibi hususları dikkate alarak öğrencileri sıralar. İlan edilmiş kontenjanları aşmamak koşuluyla bu 

öğrencilerden  kaç kişinin kabul edilebilecek nitelikte olduğuna yedekleriyle birlikte karar verir. Program Kabul 

Komisyonu ilan edilmiş kontenjanı tamamen doldurmak zorunda değildir.  Liste anabilim dalı başkanlığı 

tarafından ilgili enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.  Programa kabul 

edilen öğrenciler ilan edilen süre içerisinde kayıtlarını yaptırırlar.  Kayıt yaptıran öğrencilerin toplam sayısı ilan 

edilmiş kontenjanın altında kalırsa bir ilave kabul listesi yayınlanmaz ve eğer var ise yedeklerin kayıt 

yaptırmasına izin verilir.  

l) Doktora programına başvuran adaylar ilgili Program Kabul Komisyonu tarafından gerekirse mülakata  ve 

gerekirse yazılı bir bilim sınavına alınırlar. Komisyon öğrencinin başvuru dosyasının içeriğini, sınav sonucunu ve 

başvurduğu program için gerekli altyapıya sahip olup olmadığı gibi hususları dikkate alarak öğrencileri sıralar. 

İlan edilmiş kontenjanları aşmamak koşuluyla bu öğrencilerden  kaç kişinin kabul edilebilecek nitelikte 

olduğuna yedekleriyle birlikte karar verir. Kabul sürecinin tamamlanması icin muhtemel tez danışmanının 

belirlenmesi gerekir. Program Kabul Komisyonu ilan edilmiş kontenjanı tamamen doldurmak zorunda değildir. 

 Liste anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından 

onaylanarak ilan edilir.  Programa kabul edilen öğrenciler ilan edilen süre içerisinde kayıtlarını yaptırırlar.  

Kayıt yaptıran öğrencilerin toplam sayısı ilan edilmiş kontenjanın altında kalırsa bir ilave kabul listesi 

yayımlanmaz  ve eğer var ise yedeklerin kayıt yaptırmasına izin verilir.  

 


