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YÖNETMELİK
Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile
aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara ait anabilim/anasanat dallarına yapılan başvurular hariç,
başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 60 standart puana ya da ALES eşdeğeri GRE veya GMAT gibi
uluslararası sınavlardan bu puana muadil bir puana sahip olmak gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde, ALES puanı istenip istenmeyeceği, istenecekse ALES taban puanının en az kaç olacağı ve yazılı ve/veya
sözlü sınav yapılıp yapılmayacağı EYK’nin teklifi üzerine üniversite senatosu tarafından belirlenir.”
“1) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %70’i, varsa
yabancı dil puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun %20’si alınarak başarı puanı belirlenir. Eşitlik durumunda
ALES puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde ise mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir. Tezsiz
yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ise ALES puanı istenilmesi halinde ALES puanının % 50’si, yapılması
halinde yazılı ve/veya sözlü sınavının % 30’u, lisans mezuniyet notunun % 20’si, yazılı ve/veya sözlü sınav
yapılmaması halinde ALES puanının % 70’i, lisans mezuniyet notunun % 30’u, ALES puanı istenilmemesi halinde ise
yazılı ve/veya sözlü sınavın % 80’i ile lisans mezuniyet notunun % 20’si toplanarak Enstitü tarafından başarı notları
belirlenen adaylar başarı sırasına göre sıralanarak ilan edilir. Eşitlik durumunda, ALES puanı istenilmesi halinde
ALES puanı, ALES puanı istenilmemesi halinde ise yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav puanı yüksek olana
öncelik verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir takvim
yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin en az %
80’inden başarılı olanlar ikinci yılda lisansüstü derslere başlarlar ve bilimsel hazırlık programında başarılamayan
dersleri alttan alırlar. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya
doktora programı sürelerinin dışındadır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Yatay geçişler ders veya tez aşamasında yapılabilir. Ancak tez aşamasında yatay geçişi kabul edilen
öğrencinin tez süreci Dicle Üniversitesinde yeniden başlatılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,
uygulama, ödev, proje, seminer ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Ayrıca, ilgili
dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan
öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi
değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 ulusal krediden ve 90
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve
tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla
tamamladıktan sonra tez çalışmasına başlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut
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bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de
yürütülebilir. Bu program; toplam 30 ulusal krediden ve her bir yarıyılda 30 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
rapor vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.
Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Ancak, azami
öğrenim süresi sonunda mezun olamayan yüksek lisans öğrencileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve 180 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, en az 42 ulusal kredilik ve 240 AKTS’lik on dört adet ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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