
MAKÜ Eğitim Öğretim Komisyon Kararları 

(Toplantı No 11) 

Yer : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu 

Tarih : 25.07.2022 

Saat : 14:00 

Yayınlayan : MAKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KARACA Başkanlığı'nda 

25.07.2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda, aşağıdaki 

gündem maddesini görüşmek üzere Enstitü Müdürleri ile toplanıldı ve Yönetmelik’te 

yapılacak değişiklik önerilerinin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM: 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması,  

1-Fen Bilimleri Enstitüsü,   

2-Sosyal Bilimler Enstitüsü görüşleri, 

KARAR: 

Fen Bilimleri Enstitüsün teklifi olarak; 

1- MADDE 14’ün birinci fıkrasındaki değişiklik önerisinin gündemden 

çıkarılmasına,  

2- MADDE 15’in ikinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

 “a) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci; bir ulusal ya da uluslararası 

konferans, kongre veya sempozyumda poster/sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri / özet 

bildiri veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir 

bilimsel makale veya başvurusu kabul edilmiş patent/faydalı model hazırlama şartlarından 

birini Üniversite adı altında yerine getirir. Bu kapsamda öğrenci, Üniversite adına belgelenmiş 

çalışmalarının tümünü danışmanının onayını aldıktan sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığı 

aracılığıyla, enstitüye müracaat eder.”  

Aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki değişiklik önerisinin gündemden 

çıkarılmasına, 

      3- MADDE 26’nın birinci fıkrasındaki değişiklik önerisinin gündemden 

çıkarılmasına,  

4- MADDE  27’nin ikinci  fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

“(2) Yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci 

yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar 

girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.” 

 



Aynı maddenin altıncı fıkrasındaki değişiklik önerisinin gündemden 

çıkarılmasına,  

5- MADDE 38’in ikinci ve beşinci fıkralarındaki değişiklik önerisinin gündemden 

çıkarılmasına,  

6- MADDE 46’nın birinci fıkrasındaki değişiklik değişiklik önerisinin 

gündemden çıkarılmasına,  

 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün teklifi olarak; 

1- MADDE 14’ün dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve aynı 

maddeye (5) ve  (6) olarak aşağıdaki fıkraların eklenmesine,  

 

“(4) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın 

sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman 

değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. 

 

 (5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları 

dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim 

kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona 

erer, ancak öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından Enstitü Müdürlüğüne 

ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren Enstitü Müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş 

yüksek lisans öğrencileri için öğrenci ve  danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü 

içerisinde tebliğ edilir, 15 (onbeş) iş günü içinde öğrenci ve  danışmanın ayrı ayrı talep 

etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.  

 

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst 

kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan 

öğretim üyelerinin tez aşamasında olan danışmanlıkları,  öğretim üyesinin ayrıldığı akademik 

birim tarafından Enstitü Müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren Enstitü 

Müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş öğrenciler için öğrenci ve  danışmanına durum 

bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (onbeş) iş günü içinde öğrenci ve  

danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar 

devam eder.” 

 

 

2- MADDE 26’nın üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve aynı 

maddeye (4) ve (5) olarak aşağıdaki fıkraların eklenmesine,  

 

“(3) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın 

sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman 

değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. 

 

(4)  Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları 

dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim 

kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona 

erer, ancak öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından Enstitü Müdürlüğüne 

ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren Enstitü Müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş 

doktora öğrencileri için öğrenci ve  danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde 



tebliğ edilir, 15 (onbeş) iş günü içinde öğrenci ve  danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde 

danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.  

 

(5)  Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst 

kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan 

öğretim üyelerinin tez aşamasında olan danışmanlıkları,  öğretim üyesinin ayrıldığı akademik 

birim tarafından Enstitü Müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren Enstitü 

Müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş öğrenciler için öğrenci ve  danışmanına durum 

bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (onbeş) iş günü içinde öğrenci ve  

danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar 

devam eder.” 

 

3- MADDE 28’in birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, 

 

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın talebi üzerine ilgili 

EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi 

oluşturulur.” 

 

4- MADDE 35’e ek olarak (4), (5) ve (6) ncı fıkraların aşağıdaki şekilde 

eklenmesine, 

 

“(4) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın 

sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman 

değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. 

 

(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları 

dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim 

kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona 

erer, ancak öğretim üyesinin ayrıldığı akademik birim tarafından Enstitü Müdürlüğüne 

ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren Enstitü Müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş  

sanatta yeterlik öğrencileri için  öğrenci ve  danışmanına durum bir yazı ile 5 (beş) iş günü 

içerisinde tebliğ edilir, 15 (onbeş) iş günü içinde öğrenci ve  danışmanın ayrı ayrı talep 

etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar devam eder.  

(6)  Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst 

kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan 

öğretim üyelerinin tez aşamasında olan danışmanlıkları,  öğretim üyesinin ayrıldığı akademik 

birim tarafından Enstitü Müdürlüğüne ayrılışının bildirildiği tarihten itibaren Enstitü 

Müdürlüğü tarafından tez aşamasına geçmiş öğrenciler için öğrenci ve  danışmanına durum 

bir yazı ile 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir, 15 (onbeş) iş günü içinde öğrenci ve  

danışmanın ayrı ayrı talep etmeleri hâlinde danışmanlık görevi, tez tamamlanıncaya kadar 

devam eder.” 

 

EK MADDE 

1- Sosyal Bilimler Enstitüsü yetkilisi tarafından 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının 

değiştirilmesi ek gündem maddesi olarak teklif edilmiş olup, aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.    

 



“(3) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, yeri, danışman ve ilgili EABD/EASD 

başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Asil Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en 

az biri de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden 

oluşur. Yedek Jüri üyesi olarak en az biri diğer yükseköğretim kurumlarında görevli olmak 

üzere 2 jüri üyesinden oluşur.  Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı 

jüri üyesi olamaz.” şeklinde düzenlenmesine, 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


