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KARAR NO:18-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.2014 tarihli genel kurul
toplantısında karara bağlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair
İlkeler”in uygulanması konusu görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda;

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.2014 tarihli genel kurul toplantısında
karara bağlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”in
“C. Dersler ve Jüriler” başlıklı bölümünde “Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri, en az ikisi
kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur. Yüksek lisans tez
savunma jürileri ise en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim
üyesinden oluşur.” hükmü doğrultusunda doktora yeterlik sınav jürileri ile doktora tez savunma
sınav jürilerinin oluşturulmasında en az 2 (iki) asıl üye ile 1 (bir) yedek üyenin kurum dışından;
yüksek lisans tez savunmalarında ise jürinin en az 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek üyenin kurum
dışından Enstitü Yönetim Kuruluna teklif edilmesi;
2. Doktora yeterlik ile doktora ve yüksek lisans tez savunmalarında kurum dışı
görevlendirmelerinin zamanında yapılması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sınav
tarihleri ile Enstitü Yönetim Kurulu Karar tarihleri arasında en az 15 gün süre olacak şekilde
teklifin yapılmasına;
3. “A. Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler”in 4. maddesinde yer
alan “Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki
yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için
ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.” ifadesi ve
doktora danışmanlık atamalarında ise “B. Danışman atanması” ilkesinin 2. maddesinde yer alan
“Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir.” hükmü gereği yeni atanan öğretim üyeleri için yapılacak ders
görevlendirmesi ve danışmanlık atamalarında söz konusu ilkelerin uygulanmasına, bu şartı
taşımadığı halde 2014-2015 Bahar yarıyılı için ve öncesinde ders görevlendirmesi yapılmış ise
devamına, 2014-2015 Bahar yarıyılı öncesinde yapılan yüksek lisans ve doktora
danışmanlıklarının devamına, 2014-2015 Bahar yarıyılından itibaren yukarıda belirtilen hususlar
çerçevesinde yüksek lisans ve doktora danışmanlık atamalarının yapılmasına, yeni atanacak yada
atanan öğretim üyeleri ile 2015-2016 Güz Yarıyılı danışmanlık atamalarında öğretim üyelerinin
yüksek lisans programında ders verebilme kriterini sağlamaları halinde yüksek lisans danışmanlık
atamalarının yapılmasına, doktora danışmanlık atamalarında ve ders görevlendirmesi
dağılımlarında ise yukarıda belirtilen ilkelere dikkat edilmesine;
Yukarıda belirtilen hususların Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarına bilgi ve gereği için
duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

