
Yönetmelik 
  
             Gazi Üniversitesinden: 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

             MADDE 1 — 15/1/1997 tarihli ve 22878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "Madde 6 — Sınav jürileri, ilan edilen her program için, üç asil iki yedek olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı 

başkanının görüşü ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir." 
             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 
             "e) Programlara müracaat eden adaylardan mülakat imtihanına alınacaklar, ilgili Anabilim/bilim dalı kontenjanının 

beş katı ile sınırlandırılır. Sıralama, adayların LES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 10’u ve yabancı dil 

sınavından aldığı notun % 15’inin toplamı ile bulunacak puanların en yükseğinden aşağıya doğru sıralanmasıyla belirlenir." 
             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
             "a) Yüksek Lisans Giriş Sınavı, mülakattan ibarettir." 
             "b) Yabancı dil sınav notu, açılacak tüm programlar için, adayın ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı 

Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan aldığı nottur." 
             MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
             "b) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en fazla bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında 

uzatılamaz. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilen süre yüksek lisans sürelerine dahil edilmez." 
             "d) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, 

kayıt silme ve diğer konularda; ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından, lisans öğrencilerine ilişkin olarak çıkarılan 

16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 

yönerge hükümleri uygulanır." 
             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "Madde 32 — Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyıl ya da öğretim yılında öncelikle 

başarısız oldukları zorunlu dersi almak zorundadırlar. Başarısız olunan dersin o yarıyıl programında yer almaması halinde 

öğrenci, daha önce almadığı zorunlu ya da seçimlik bir başka dersi seçebilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, 

başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu dersin yerine seçmeli derslerden bir başkasını da alabilir. 

İkinci kez ders tekrarında da başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir." 
             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "c) Tez öğrencisi, danışmanının atandığının kendisine tebliğ edildiği tarihi takip eden doksan gün içerisinde, tez 

danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Eser Projesi 

Hazırlama Yönergesi uyarınca, bir tez/sanat eseri projesi önerisi hazırlar. Tez konusu ve proje önerisi, ilgili 

anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilip kabul edildikten sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitü 

Müdürlüğüne gönderilir. Tez konusu ile birlikte tez/sanat eseri projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile 

kesinleşir. Tez konusu ve projesinin kesinleşmesi doksan günlük süreyi geçerse, öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulunca 

kabul edilebilecek bir mazereti olmadığı takdirde tez yazımı için ek süre verilmez." 
             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı 

(KPDS) veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olduklarını 

belgelemek. 
             Ancak, bunlardan yabancı uyruklu öğrenciler; bu sınava kendi ana dillerinden giremezler, diğer bir yabancı dilden 

veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar ve Enstitü Yönetim Kurulunca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere 

oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılan Türkçe sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış 

olduklarını belgelemek zorundadırlar." 
             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
             "a) Doktora Giriş Sınavı, mülakattan ibarettir." 
             "b) Yabancı dil sınav notu, açılacak tüm programlar için, adayın ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı 



Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan aldığı nottur." 
             "e) Başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 10, lisansüstü eğitimi giriş sınavı (LES) sonucuna 

% 50, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 25 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için başarı notunun ve 

mülakat notunun ayrı ayrı tam notun en az % 50’si olması gerekir." 
             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
             "b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez konusu dikkate alınarak, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç asil 

ve iki yedek üyeden oluşur. Danışman üye dışındaki komite üyeleri ilgili anabilim dalının önerdiği, ikisi aynı anabilim 

dalından ve ikisi de öncelikli olarak başka bir yükseköğretim kurumundan veya kurum içindeki yakın bir anabilim dalından 

olmak üzere tercihen dört profesör veya doçent arasından Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir." 
             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 21 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 51 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri, 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 61 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
             Yürürlük 
             MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
             Yürütme 
             MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 


