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UNivnnsirDsi LiSANSUSTU EciTiM-ocnnriIr vE SINAV
yONETMELiciNnn DEGi$iKLiK vAITLMASTNA DAiR vONETMELiK

HACETTEPE

MADDE I -2611112016 tarihli ve 29900 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Hacetlepe Universitesi Lisanstistir
Efiitrn-Ogretim ve Surav Yonetnelifinin 3 tincii maddesinin binnci frkrasnrn (s) bendi yiiliirliikten kaldrrlmrq ve (t)
bendi aga!rdaki qekilde defigtirilmiqtir.
"t) Tez: Ytiksek lisans veya doktola/sanatta yeterlik tezini,"
MADDE 2 - Aynr Ydnetmelifin 25 inci maddesinin dtirdiincii frkrasr agalrdaki qekilde defiqtirilmiqtir.
"(4) Tezlsanat gahEmasr niteliginin birden fazla danrqman gerektirdigi durumlarda, Universite kadrosu drqrndan
da en az doktora,/sanatta yeterlik derecesine sahip ikinci dantqman atanabilir."
MADDE 3 - Aynr Yrinetmeli[in 29 uncu maddesinin ikinci fikrasr aqagrdaki gekilde degiqtirihnigtir.
"(2) ilgili biitiin belge ve bilgiler enstitiiye ulaqhktan sonra o$rencinin dosyasr enstitti y6netim kurulunca
incelenerek mezuniyet igin biitiin kogullarr eksiksiz yerine getiren ogrencinin mezuniyetine karar verilir. Tezli yiiksek
lisans diplomasr iizerinde ci$rencinin kayrth oldugu anabilim/anasanat dahndaki programln
adr bulunur. Mezuniyet tarilri, tezin smav

jtiri komisyonu

taraflndan imzah ntishasrnrn teslirn

YOK

tarafrndan onaylanmtg

edildi[i farihtn."

- Aynr Ybnetmeligin 30 uncu rnaddesinin ikinci frkrasr a;a[rdaki qekilde degiqtrilmigtir.
"(2) Tezsiz ytiksek lisans programr toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydtyla en az on ders ile
d,iinem projesi dersinden olugur. O$renci, donem projesi dersini ahndrgr yanyrlda bu derse kayrt yaphnnak ve yanyrl
sonunda yazrh proje ve/veya rapor vermek zorundadr. Drinem projesi dersi son yanyrlda almrr'. Tezsiz ytksek lisans
NtrA,DDE 4

kinci lisansiistii ofiretimde de yiiriitiilebilr."
MADDE 5 - Aynr Yonetmeligin 38 incr maddesine aqafirdaki frkra eklenmigtir.
"(9) Diq hekimlifii, eczacrhk, trp ve veteriner fakiilteleri anabilun dallarr harig doktora programlannda o[retim
iiyelerinin tez yonetebilmesi igin, bagarryla tamamlanmq en az bir yiiksek lisans tezi yrinehniq olmasr gerekir. Tez
programr

gerektirdifi durumlarda atanacak ilarnci tez danrgnanr, Universite kadrosu
drgndan da en az doktora derecesine sahip kigilerden olabilir."
MADDE 6 - Aynr Yonetrneli$in 43 iincii maddesinin drjrdiincii ve beqinci frkralan aqafirdaki qekilde
gahgmasmrn niteliginin birden fazla danrgmanr

degiqtirihriptir.

i'(a) Salhk bilirnleri ile fen ve nriihendislik bilimleri alanlarurda, ogrenciriin; tez savumra srnavura girebilmek
igil, doktora ofrenimi siirecinde, SCI, SCl-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamrndaki dergilerde; tezi ile ilipkili ve i1k
isrm oldugu basrlmrg veya kabul belgesi ahrrg en az bir ara$trma makalesi ohnak zorundadr.

(5) Sosyal ve beqeri bilirnler, giizel sanatlar, miizik ve sahne sanatlan alanlarrnda ise, oirencinin; tez savunma
slnavrna girebilmek igin, doktora oflenimi siirecinde, SSCI, SCI, SCl-Expanded ya da AHCI kapsanundaki dergilerde
veya ULAKBiM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile iliqkili ve ilk isim oldulu basrhmq veya kabul
belgesi almrg en az bir ara$flrma makalesi olmak zorundadr."

MADDE

*

Aynr Ytinehnelifin 45 ir"rci rnaddesinin ikinci fikrasr aqaSrdaki qekilde defiqtirilm$tii.
biitt-rn belge ve bilgiler enstrtiiye ulaqtrktan sonra o[rencinin dosyasr enstitti yonetim kurulunca
incelenerek mezuniyet igin biitiin koqullarr eksiksiz yerine getiren cilrencinin mezuniyetine karar verilir. Doktora,/sanatta
yeterlilik diplornasr tizerinde ofrencinin kayrth oldugu enstitii anabilim dahndaki programrn YOK tarafrndan onaylanmtg
adr bulunur. Mezuniyet tarihi tezin srnav jiiri komisyonu tarafrndan imzah niishasrnrn teslim edildigi tarihtir."
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"(2) ilgili
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Bu Y,ijnetmelik yayrmr tarihinde yiirtirliige girer.
Bu Ydnetmelik hilkiimlerini Hacettepe Univelsitesi Rektorii yiiriitiir.
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