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YÖNETMELİK 

Kafkas Üniversitesinden: 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin üçüncü alt bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde; adayların ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet not 

ortalamasının %40’ı toplanarak, kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, 

en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen 

kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci 

olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının 

ilgili enstitü anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, 

dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının 

%50’si alınarak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili 

anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler 

yüksek lisans programında asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan 

edilen programlar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil 

listeden kayıt yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik 

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan 

müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslere ağırlık verilir.” 

“(6) Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersini alanlarına bakılmaksızın; 

temel istatistik dersini ise ilgili alan/bölüm/anabilim dallarına göre zorunlu olarak almaları 

gerekir. Bu dersler, öğrencinin ihtiyacına göre iki, üç veya dört kredi/saat olarak lisansüstü ders 

aşamasının herhangi bir döneminde alınabilir. Bilimsel araştırma yöntemleri dersi her 

anabilim/bilim dalınca kendi kadrosundaki öğretim elemanına açtırılabileceği gibi, gerektiğinde 

enstitü kurulu tarafından da uygun görülen bir veya iki öğretim üyesine de açtırılabilir. Ancak 

temel istatistik dersleri ilgili enstitü tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından alınmak 

zorundadır. Bu dersleri verecek öğretim elemanlarının bu alanlarla ilgili makale, ders notu, kitap 

ve benzeri bilimsel nitelikli çalışmalarının bulunması zorunludur.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 



fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı 

bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki 

öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim 

üyeleri arasından atanabilir. 

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı 

sayısının üst sınırıonikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece öğretim üyesi yetiştirme 

programı ve 35 inci madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, 

lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde 

kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrencileri gerekçe göstererek 

%50 artırılmasına Üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla 

danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet 

danışmanlığa sahip sayılır. 

(4) Danışmanların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir. 

(5) Tez danışmanı iken kurum değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış 

olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak hiçbir ücretlendirme 

yapılamaz.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ç)  bendi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“c) K notu: başarısız, 

ç) NI: Not ortalamasına katılmayan ancak AKTS toplamına katılan not,” 

 “(4) Kredisiz olarak alınan; uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz, AKTS’leri genel AKTS toplamına katılır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri arasından EABDAK, her 

öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve öğrencinin 

danışman tercihini de dikkate alarak, öğrencinin danışmanını enstitüye önerir. Ancak, öğrenciler 

için EABDAK kararı ile ve Üniversitedeki alanı aynı olmak şartıyla diğer öğretim üyelerinden de 

danışman önerilebilir. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında danışman öğretim 

üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl başlangıcından 

itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim 

üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği 

durumlarda ikinci tez danışmanları ise danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile 

Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından EYK’ce atanabilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 



“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun 

biçimde hazırladığı tezi, altı nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. Lisansüstü eğitim 

tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı 

raporu teslim edilir. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır. 

EABD başkanlığınca tez savunma sınav takvimine göre enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri 

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden az ve kırk beş krediden fazla olmamak 

koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi 

kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem 

projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor 

vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının 

sonunda yeterlik sınavı da uygulanabilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda 

dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek 

zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı için hazırlanan dönem projesi sunulmadan önce, ilgili 

öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) İlgili EABD’den veya Üniversitenin diğer birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından 

EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve 

öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını enstitüye önerir. 

Danışman EYK’nın kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeşgün içinde atanır. 

Danışmanların en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin 

birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ise danışmanın isteği ve 

EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun ve alanı aynı olmak şartı ile Üniversitedeki 

kadrolu öğretim üyeleri arasından veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri 

arasından EYK’ce atanabilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Lisansüstü eğitim sonunda hazırlanan doktora tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili 

öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. Doktora tez jürisi ve tez 

savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi,EABDAK’nin kararı ile enstitüye yazılı olarak bildirilir. 

EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. Önerilen tez savunma 

sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren, tezin iç kapağında tez 

danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimlerinin de yer aldığı doktora tezinin ciltlenmiş sekiz 

adet kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içerisinde teslim eden doktora 

öğrencisine doktora diploması verilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 



değiştirilmiştir. 

“(1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise 

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun 

biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak 

zorundadır. Sanatta yeterlik çalışmasının sonunda hazırlanan sanatta yeterlik çalışması 

savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu 

teslim edilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasının teslimi ile ilgili şekil ve şartlar ilgili enstitü yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve iç kapağında tez danışmanı 

ile diğer tez savunma jüri üyelerinin isimlerinin de yer aldığı sanatta yeterlik çalışmasını en geç 

bir ay içinde enstitüye teslim eden ve sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan 

öğrenciler sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.” 

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

31/7/2013 28724 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1- 23/6/2014 29039 

2- 22/7/2014 29068 

  

  

 


