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HACETTEPE TINIVERS iTESi LISANSUSTU NGTiIT-

O

GNNTIM VE SINAV

YoNETMELIGiNDE DEGi$iKrir VepU-trlnSrNA DAIR YoNETMELiK
MADDE | -281612013 tarihli ve 28691 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Hacettepe Universitesi
Lisansiistii Egitim-0$etim ve Srnav Ydnetmelifiinin l3 iincii maddesinin bagh[r aqafirdaki qekilde de[iqtirilmiq,
maddeye a;a[rdald

ikinci fikra eklenmiqtir.

"ilan, bagvuru ve iin deferlendirme"
"(2) Gnzel sanatlar, mUzik ve sahne sanatlarr alanlarrnda yiiksek lisans programlarr ile tezsiz ytiksek lisans
programlarr harig diler programlara yaprlan bagvurulann ilan edilen toplam kontenjanrn ti9 katrndan fazla olmasr
halinde, yaprlacak girig srnavrna gafrrlacak adaylann belirlenmesi igin tiim adaylar iin deferlendirmeye tabi tutulur.
ALES puanrnrn

%o 60't ve mezuniyet not odalamasrnrn % 40'r dikkate alnarak elde edilecek puan srraslna gtjre
kontenjanrn Ug katma kadar aday giriq slnavma galrrlrr. Stralamaya gdre son srrada aynr puana sahip birden fazla

adayrn olmasr halinde bu adaylarrn tamamr girig srnavlna gaflrrlrr."

MADDE

2

-

Ayrr,

Ydnetmeli[in

14

iincii maddesinin birinci fikrasmrn (c) bendi ile beginci fikrasr agaf,rdaki

gekilde de[igtirilmiqtir.

"(c) Senato tarafindan kabul edilerek bapan taban puanr belirlenen ve OSYM tarafindan eqdefierliligi kabul
edilen ulusal ve uluslararast gegerlili$ olan dil stnavlartnda asgari taban puanma veya Hacettepe Universitesi Yabancr
Diller Yiiksek Okulu tarafindan yaprlacak olan dil yeterlilik srnavrndan ilgili programrn giriq koqullannda belirtilen ve
Senato tarafindan egde[erliligi kabul edilen asgari puana sahip olmak."

"(5) Bagrurdu[u yiiksek lisans programmrn yabancr dil koqulunu saglamayan adaylarn bagvurularr kabul
edilir. Bu Ydnetmelifiin 16 ncr maddesine gdre yaprlacak genel bagarr defierlendirmesi sonucu yabancr di1 kogulu

ilgili programln
girig koqullarrnda belirlenen yabancr dil kogulunu safilamalarr igin en fazla bir yrl yabancr dil geligtirme sriresi verilir.
Tanrnan siire sonunda ilgili programn girig koqullannda belirlenen yabancr dil kogulunu sallayamayan aday enstitiiye
kayrt hakkrnr kaybeder,"
drgrnda enstitiiye kayrt kogullarrnr safilayan adaylarrn enstitiiye kayrt haklarr sakh kalmak koquluyla

MADDE 3 - Aynt Ydnetmelifiin 21 inci maddesine agafirdaki beginci fika eklenmiqtir.
"(5) Akademik takvimde belirlenen siire sonuna kadar program kaydr yaptrrmamrg veya dzel konular
dersinden iki kez iist iiste (K) notu almrg dgenciler pasif 6[renci olarak kabul edilirler. Ofiretim iiyelerinin
danrgmanhk yapabilecekleri d[renci sayrlanmn belirlenmesinde pasif dgrenci sayrsr dikkate alnmaz."

MADDE

4

-

Aynt Ytinetmelifin 38 inci maddesinin birinci fikrasr aEa[rdaki qekilde defiiqtirilmiqtir.

"(1) Yeterlik srnavtnda baganh bulunan tiSenci igin bir ay iginde danrgmann ve akademik anabilim
kurulunun gdriiqii, anabilim dah baqkanhfrnrn dnerisi iizerine enstitti ydnetim kurulunun onayr ile Iezizleme komitesi
olugturulur. Tez izleme komitesi; biri tez danrqmanr, biri farkl bir yUksektifretim lcurumundan olmak iizere iig i;gretim
iiyesinden olugur. ikinci tez danrqmam dilerse komite toplantrlarrna katrlabilir."

MADDE

5

- Bu Ytinetmelik

MADDE

6

-

yayrmr tarihinde

ytiriirlii[e girer.

Bu Ydnetmelik hi.ikiimlerini Hacettepe Universitesi Rektorii yiiriitiir.
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