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Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
  

             MADDE 1 — 16/11/1998 tarihli ve 23525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 

(b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "a) Yüksek lisans giriş sınavı mülakattan ibarettir." 
             "b) Yabancı dil sınav notu; adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(KPDS)’ ndan aldığı nottur." 
             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 
             "e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 

Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan 100 tam puan üzerinden en az 

50 puan almış olduklarını belgelemek." 
             MADDE 3 —  Aynı Yönetmeliğin 46 ncı  maddesininin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
             "a)  Doktora giriş sınavı mülakattan ibarettir." 
             "b) Yabancı dil sınav notu; adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan 

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 

(KPDS)’ndan aldığı nottur." 
             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
             "d) Bir öğrencinin yeterlik sınavına alınması için, derslerini başarı ile tamamlamış olması ve Üniversitelerarası 

Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (KPDS)’ndan 100 

tam puan üzerinden en az 50 puan almış olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil 

sınavlarından birinden başarılı olması gerekmektedir. Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir doktora programına 

kayıtlı olan öğrenciler, anılan sınava bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden girmek zorundadır. Yabancı 

uyruklular bu sınava ana dillerinden giremezler, diğer bir yabancı dilden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Türkçe 

sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunca en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından 

yapılır. 
             ÜDS veya KPDS’ndan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenci, esasları Enstitü tarafından 

belirlenen yabancı dil hazırlık programına kaydedilebilir. Bu programın süresi en fazla bir takvim yılı olup, bu sürenin 

sonunda, söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Enstitü tarafından yabancı dil hazırlık programının 

açılmaması veya öğrencinin yabancı dil eksikliğini kendi imkanları ile gidermek istemesi durumunda, Enstitü Yönetim 

Kurulu kararıyla öğrenciye bir takvim yılı süre tanınabilir. Bunun için öğrencinin, derslerin başarı ile tamamlandığı 

tarihten sonra  ilk açılan ÜDS sonuçlarının açıklandığı tarihi izleyen onbeş gün içerisinde, sonuç belgesi ile birlikte yazılı 

olarak müracaat etmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için tanınan bir takvim yılı sonunda öğrenci söz konusu yabancı dil sınavında 

belirtilen puanı alamamış olması durumunda ise kaydı silinir. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için verilen süre 

öğrenim süresinin dışında tutulur." 
             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 46 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
             Yürürlük 
             MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
             Yürütme 
             MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 


