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YÖNETMELİK
Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi
LisansüstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“İlan, başvuru ve ön değerlendirme”
“(2) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans
programları hariç diğer programlara yapılan başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla
olmasıhalinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi
tutulur. ALES puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına
göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci
fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
“(c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul
edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında asgari taban puanına veya Hacettepe Üniversitesi
YabancıDiller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan dil yeterlilik sınavından ilgili programın giriş koşullarında
belirtilen ve Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen asgari puana sahip olmak.”
“(5) Başvurduğu yüksek lisans programının yabancı dil koşulunu sağlamayan adayların başvuruları kabul
edilir. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılacak genel başarı değerlendirmesi sonucu yabancı dil koşulu
dışında enstitüye kayıt koşullarını sağlayan adayların enstitüye kayıt hakları saklı kalmak koşuluyla ilgili programın
girişkoşullarında belirlenen yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla bir yıl yabancı dil geliştirme süresi verilir.
Tanınan süre sonunda ilgili programın giriş koşullarında belirlenen yabancı dil koşulunu sağlayamayan aday enstitüye
kayıt hakkını kaybeder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kaydı yaptırmamış veya özel konular
dersinden iki kez üst üste (K) notu almış öğrenciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin
danışmanlık yapabilecekleri öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danışmanın ve akademik anabilim
kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi
oluşturulur. Tez izleme komitesi; biri tez danışmanı, biri farklı bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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