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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMA ESASLARI İLE İLGİLİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULU
TOPLANTI TUTANAKLARI
Toplantı Tarihi
: 06.01.2010
Toplantı No : 01
Karar 1) Enstitü kurulumuzun değişik zamanlarda aldığı kararlardan ve bazı uygulamalardan
oluşan prensip kararlarını görüşmüş ve aşağıda alınan kararlar yürürlüğe girdikten sonra
prensip kararlarının yürürlükten kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Eğitim Öğretim
faaliyetlerinin daha düzenli ve verimli olması için, Enstitümüzdeki bazı uygulamalarla ilgili
aşağıdaki hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
Derslerle İlgili Uygulamalar
Derslerin açılması, ders muafiyetleri, ders gruplarının oluşturulması, ders saydırma,
öğrencilerin başka Enstitülerden ders alması, seminerlerin hazırlanması gibi konular
görüşülmüş, objektif uygulamaların yapılması ve bir standardın oluşması için aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
Karar 2) Lisansüstü Programlarda bir öğretim üyesinin ya da doktoralı öğretim görevlisinin
bir dönemde açılması için en fazla 2 ders önerisinde, lisans programı olmayan enstitü
anabilim dallarında ise bir öğretim üyesinin ya da doktoralı öğretim görevlisinin bir dönemde
açılması için en fazla 5 ders önerisinde bulunabilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 3) Üniversitelerden alınmış Pedagojik Formasyon Sertifikası olan veya Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamış olan Doktora öğrencilerinin tez
aşamasında almaları gereken EB 521 Gelişim ve Öğrenme ve EB 522 Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme derslerinden muaf sayılabilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 4) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun, öğrencinin her yarıyılda en fazla bir,
toplam olarak en fazla iki ders alması koşuluyla yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı dersler
grubu oluşturabileceğine, öğrencinin alması gereken ders sayısının iki katı sayıda dersin
belirlenmesinin uygun olacağına, kararın Enstitü Kurulu tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 5) Seminer dersi alan Yüksek Lisans öğrencilerinin, dönem sonunda sunacakları
seminerin posterini hazırlamasının ve hazırlanan posterlerin Fen Bilimleri Enstitüsü’ne
elektronik dosya olarak iletilmesinin ve bu posterlerin Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında
yayınlanmasının uygun olacağına, danışmanların seminerlerin verilmesi ve posterlerin
hazırlanmasını takip ile yükümlü olduğuna ve bu uygulamanın 2009-2010 Eğitim-Öğretim
yılı ikinci yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 6) Uzaktan öğretim programlarından alınan derslerin programa sayılamayacağına oy
birliği ile karar verilmiştir.

Karar 7) ( Mülga) Daha önce Gaziantep Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumuna
ya da Gaziantep Üniversitesi’nde bir programa devam ederek bazı derslerden geçer not alan
öğrenciler, yeni kabul edildikleri programda yer alan aynı veya eşdeğer içerikte BB ve üzeri
not aldıkları en fazla 3 dersten muaf tutulabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 7)* Daha önce Gaziantep Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumuna ya da
Gaziantep Üniversitesi’nde bir Lisansüstü programa devam ederek bazı derslerden geçer not
alan öğrenciler, yeni kabul edildikleri programda yer alan aynı veya eşdeğer içerikte olan
derslerden yüksek lisans programlarına kabul edilenler için CB ve üzeri, doktora
programlarına kabul edilenler için BB ve üzeri not aldıkları en fazla 3 dersten enstitü anabilim
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabileceğine oy birliği ile
karar verilmiştir.
Karar 8) Bir programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve yeniden programa kayıt
yaptıran doktora öğrencilerinin doktora yeterlik sınavlarının sayılmayacağına oy birliği ile
karar verilmiştir.
Bilim Dalı Değişikliği
Karar 9) Lisansüstü başvuru ilanının bilim dalı bazında kontenjanlar belirtilerek çıkması
sebebiyle öğrencinin bilim dalı değiştiremeyeceğine, bilim dalı değişikliğinin ancak lisansüstü
programa yeniden kabul edilmesi ile mümkün olacağında oy birliği ile karar verilmiştir.
Yeterlik Komitesi, Yeterlik Sınavlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi
Enstitü Kurulumuz Doktora Yeterlik komitesi üyelerinin atanması, doktora yeterlik sınav
konularının belirlenmesi ve sınavın yapılışı ile ilgili konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
Karar 10) Doktora Yeterlik Komitesi üyelerinin, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üç yıl süre ile atanmasına, boşalan üyeliklere
yine aynı usul ve esaslar çerçevesinde atama yapılmasına ve bu uygulamanın 2009-2010
eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 11) Enstitü Kurulumuz doktora yeterlik sınav konularının aşağıdaki usul ve esaslar
çerçevesinde belirlenmesine karar vermiştir.
Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun, ilgili Enstitü Anabilim Dalının temel konularını
içeren en az üç en fazla beş ders belirlemesine,
İlgili bilim dalı kurulunun, ilgili bilim dalı lisans ve lisansüstü derslerini içeren en az üç, en
fazla beş ders belirlemesine,
Belirlenen ders ve konuların fen bilimleri enstitü müdürlüğü onayı alındıktan sonra ilgili
programın ve Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında ilan edilmesine, ve bu
uygulamaların 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmesine oy
birliği ile karar vermiştir.
Yönetmelik gereği sınavın yapılışını doktora yeterlik komitesi organize eder ve gerekirse
sınavı yapması için jüri oluşturabilir. Enstitü kurulumuz sınavın yapılışının ve
değerlendirilmesinin hangi esaslar çerçevesinde olacağını görüşmüş ve aşağıdaki kararları
almıştır.

Karar 12) Enstitü Anabilim Dalı temel derslerinden yapılan sınavda, ilgili Enstitü Anabilim
Dalı’nda o dönem Doktora Yeterlik sınavına giren öğrencilerin tamamının aynı sınava
alınmasına ve bu uygulamanın 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı itibariyle
yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar 13) Öğrenciye sözlü sınavda tez çalışma planıyla ilgili bir sunu yaptırılmasına ve tez
konusuyla ilgili sorular sorularak 100 üzerinden değerlendirme yapılmasına ve bu
uygulamanın 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
Karar 14) Sınavların 1 hafta içerisinde farklı günlerde yapılabilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Karar 15) Sınavların değerlendirilmesi yapılırken enstitü anabilim dalı temel derslerinden
100 üzerinden yapılan sınav notunun %50 si, bilim dalı derslerinden 100 üzerinden yapılan
sınav notunun %50 si alınarak yazılı sınav not ortalamasının hesaplanmasına; bu notun %75’i
ve sözlü sınav notunun %25’i alınarak genel not ortalamasının hesap edilmesine ve genel not
ortalaması en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmasına ve bu uygulamanın 2009-2010
eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Danışman Atama
Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde danışman atamaları, danışman
değişiklikleri, tez konusu değişiklikleri ve ikinci danışmanlıkların usul ve esasları enstitü
kurulumuzda görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Karar 16) Öğrencinin, tez danışmanı, ikinci tez danışmanı ile tez jüri üyelerinin arasında
birinci derece yakınlığın olmaması ve bunun sağlanmasının EABD Başkanlıkları tarafından
kontrol edilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 17) Doktora öğrencisine danışmanlık yapacak Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim
üyelerinin kontenjan talebinde bulunabilmesi için en az bir yüksek lisans öğrencisini mezun
etmiş olmasına ve aşağıdaki ölçütlerden en az birini sağlaması gerektiğine oy birliği ile karar
verilmiştir.
a) SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde doktora sonrası
yayınlanmış en az 2 adet yayınının bulunması gerekir.
b) TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi bilimsel bir kurum ya
da kuruluş tarafından desteklenen bir proje tamamlatmış olması gerekir.
c) Ulusal ya da Uluslararası TÜBİTAK, TÜBA vb. bilimsel ve saygın bir kurum ya
da kuruluştan ödül almış olması gerekir.
d) Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış en az 1 patent sahibi olması gerekir.
Karar 18) Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İkinci tez danışmanlıkları ortak
tez danışmanlığı şeklinde yapılmasına, tez’in imza sayfasında her iki danışmanında imzaları
bulunmasına ve öğrencilerin danışman ya da ikinci danışmana kayıt yaptırabilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
Karar 19) Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü programlarındaki öğrencilere
yurtiçi veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışı üniversitelerden veya sanayi vb.
deneyimi olan doktoralı kişiler arasından gerekirse ikinci danışman atanabilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.

Karar 20) Danışman atamalarında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğretim üyeleri ve
doktoralı öğretim elemanları arasında dengeli olarak dağılımının yapılmasına özen
gösterilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 21) Gaziantep Üniversitesi dışında görevli öğretim üyelerinin tez danışmanlık
taleplerinin ikinci tez danışmanlığı şeklinde değerlendirilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Karar 22) (Mülga) Herhangi bir nedenle danışmansız kalan öğrenciye, öğrencinin programa
kabul edildiği dönem öğretim elemanlarının kontenjan taleplerine de bakılarak en az
öğrencisi olan öğretim elemanının danışman olarak atanmasının uygun olacağına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Karar 22)** Herhangi bir nedenle danışmansız kalan öğrenciye, Lisansüstü başvuru ilanları
bölümlerin anabilim dalları bazında kontenjanlar belirtilerek çıkması nedeniyle, öğrencinin
kabul edildiği bölüm anabilim dalında o dönem kontenjan talep eden öğretim üyelerinden
birine atanmasının yapılacağına, aynı anabilim dalından öğretim üyesi olmaması durumunda,
en yakın anabilim dalından bir başka öğretim üyesine öğrencinin programa kabul edildiği
dönem öğretim elemanlarının kontenjan taleplerine de bakılarak, en az öğrencisi olan öğretim
üyesinin danışman olarak atanmasının, Enstitü Anabilim Dalı Kurulu Kararı ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Danışman Değişiklikleri
İlgili enstitü anabilim dalı başkanının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
bir öğrencinin tez danışmanı veya tez konusu aşağıdaki hususlar dikkate alınarak
değiştirilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 23) (Mülga)* Tez danışmanı değişikliği durumunda öğrencinin aynı konuda tez
çalışması yapabilmesi için danışmanlık görevinden çekilen öğretim üyesinin yazılı onayının
gerekli olduğuna, ancak bir tez danışmanının Gaziantep Üniversitesi’nden uzun süreli olarak
ayrılması (uzun süreli hastalık v.b.) durumunda ilgili enstitü anabilim dalı görüşü de alınarak
enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir öğretim üyesinin de aynı konuda öğrenciye tez
danışmanı olarak atanabileceğine, ayrılan öğretim üyesinin ikinci tez danışmanı olarak
devam edebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 23) Tez danışmanı değişikliği durumunda öğrencinin aynı konuda tez çalışması
yapabilmesi için danışmanlık görevinden çekilen öğretim üyesinin yazılı onayının gerekli
olduğuna, ancak bir tez danışmanının Gaziantep Üniversitesi’nden uzun süreli olarak
ayrılması (uzun süreli hastalık v.b.) durumunda ilgili enstitü anabilim dalı görüşü de alınarak
enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir öğretim üyesinin de aynı konuda öğrenciye tez
danışmanı olarak atanabileceğine, ayrılan öğretim üyesinin ikinci tez danışmanı olarak devam
edebileceğine, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeliği devam eden ancak Gaziantep
Üniversitesinin bir başka fakülte, bölüm veya anabilim dalına yeniden atanan öğretim
üyelerinin sürdürmekte olduğu tez danışmanlıklarının devam etmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Karar 24) (Mülga)*** Yüksek lisans öğrencilerinin uzatmalar dahil yasal süresinin son altı
ayında zorunlu haller (sağlık vb.) dışında tez danışmanı değiştirme taleplerinin uygun
olmaması sebebiyle kabul edilmeyeceğine oy birliği ile karar verilmiştir.
06.01.2010 tarih ve 01 nolu Enstitü Kurulunda alınmış olan 24 nolu kararın
aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Lisansüstü öğrencilerinin uzatmalar dahil yasal süresinin son altı ayında zorunlu haller
(sağlık vb.) dışında tez danışmanı değiştirme taleplerinin kabul edilmeyeceğine oy birliği
ile karar verilmiştir. Zorunlu hallerde danışman değişikliği durumunda:
a) Yüksek lisans çalışmasında danışman değişikliği yapılması durumda; tez konusu
aynı kalması koşuluyla, danışman değişikliğinden itibaren en erken 3 ay sonra
enstitümüz tez tamamlama ölçütlerini sağlamak şartıyla tez savunma jürisine
girebileceğine,
b) Doktora çalışmalarında ise danışman değişikliği yapılması durumda; tez konusu
aynı kalması koşuluyla, danışman değişikliğinden itibaren en erken 6 ay sonra
enstitümüz tez tamamlama ölçütlerini sağlamak şartıyla tez savunma jürisine
girebileceğine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Tez Önerisinin Hazırlanması
Tez danışmanları, aşağıdaki yönetmelik maddeleri doğrultusunda öğrenciyi yapması
gerekenler anlatır ve yapmasını sağlar.
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu
çerçevede tez çalışması süresince elde edilecek sonuçların en az bir bilimsel etkinlikte
(kongre, konferans, sempozyum, panel vb) sunulabilecek düzeyde planlanması beklenir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak
ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve
derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli
adımları belirleme yeteneği Kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,
 Bilime yenilik getirme,
 Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
 Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine
getirmesi gerekir.
Lisansüstü tez önerileri hazırlanırken, danışmanların öğrenciye yol gösterici olmaları beklenir.
Danışmanlar öneri formunda tez den nasıl bir sonuç beklendiğinin ve bu sonuçların nasıl
değerlendirileceğinin öğrenci tarafından açıkça belirtilmesini sağlar (kongre, konferans,
patent, yayın, kitap, seminer, ekonomik değer, ödül, proje yapma).
Lisansüstü tez önerileri hazırlanırken, çalışmada kullanılacak malzemelerin, cihazların
nereden nasıl temin edileceğini açıkça belirtilmesi, gerekiyorsa önce proje yazılması proje
kabul edildikten sonra tez önerisinde bulunulması beklenir.
Tez Tamamlama Ölçütleri
Enstitü kurulumuz tez tamamlama ölçütlerini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
Karar 25) Yüksek Lisans tez bitirme aşamasında en az bir bildiri sunulmamış ise, planlanan
bildiri ya da yayının, standart yayın formatında hazırlanarak tezin ciltlenmemiş haliyle Fen
Bilimleri Enstitüsüne iletmesini gerektiğine oy birliği ile karar verilmiştir.
Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu'nun 06.01.2010 tarih, 01 nolu Toplantı Tutanağının 5.
Sayfasıdır.
Karar 26) (Mülga)*** Doktora tez çalışması tamamlanma aşamasında aşağıda belirtilen
sonuçlardan en az birine ulaşılmış olması gerektiğine oy birliği ile karar vermiştir.

a) SCI, SSCI (expanded dahil), AHCI index tarafından taranan dergilerden
birinde doktora çalışması kapsamında yapılmış en az 1 yayının kabul edilmiş
olması gerekir.
b) Öğrencinin tez konusu kapsamında, öğrencinin de araştırmacı olarak görev
aldığı, TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi bilimsel bir
kurum ya da kuruluş tarafından desteklenen bir proje tamamlatılmış olması
gerekir.
Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısı 7(b) kararı
gereğince; 06.01.2010 tarih ve 01 nolu Enstitü Kurulunda alınmış olan 26
nolu kararın aşağıdaki gibi değiştirilmesine,
Doktora çalışmalarında, Yeterlik sınavına girmeden önceki dönemlerde, doktora konuları
kapsamında olmak üzere; doktora öğrencisi tarafından; bursiyer, araştırmacı veya
yürütücü olarak en az 1 adet bilimsel proje önerisi (TÜBİTAK, SANTEZ vb.) hazırlanmış ve
ilgili kuruma sunulmuş olması ve tez çalışması tamamlanma aşamasında ise aşağıda
belirtilen sonuçlardan en az birine ulaşılmış olması gerektiğine oy birliği ile karar
vermiştir.

a) SCI, SSCI (expanded dahil), AHCI index tarafından taranan
dergilerden birinde doktora çalışması kapsamında yapılmış en az 1
yayının kabul edilmiş olması gerekir.
b) Öğrencinin tez konusu kapsamında, öğrencinin de araştırmacı olarak
görev aldığı, TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi
bilimsel bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenen bir proje
tamamlatılmış olması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlik Sınavı
Enstitü Kurulumuz Tezsiz Yüksek Lisans Programının tamamlatılması ile ilgili usul ve
esasları görüşmüş ve aşağıdaki kararları oy birliği ile karar almıştır.
Karar 27) Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, derslerini tamamladığı yarıyılın
sonunda, Fen Bilimleri Enstitüsü akademik takviminde belirtilen tarihler içinde tezsiz yüksek
lisans yeterlik sınavına girmesi gerektiğine ve bu maddenin görüşülmek üzere Üniversite
Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 28) Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınav Jürilerinin kurulması, dönem projesi
savunması ve projenin sonuçlandırılması Tezli Yüksek Lisans Programında izlenen usul ve
esaslar çerçevesinde yapılmasına ve bu maddenin görüşülmek üzere Üniversite Senatosuna
sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 29) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Tezsiz Yüksek Lisans
Yeterlik Sınavı aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasına ve bu maddenin görüşülmek
üzere Üniversite Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
* Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu'nun 15.05.2014 tarihli 4 nolu toplantısı.
** Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu'nun 27.12.2012 tarihli 9 nolu toplantısı.
*** Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu 19.09.2014 tarihli 7 nolu toplantısı.

Toplantı Tarihi : 27.12.2012
Toplantı No : 09
Karar 1) Yabancı Uyruklu Öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği Özel öğrenci kabulü Madde 10 hükmüne göre özel öğrenci olarak ders
alabilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar 2) Lisansüstü Eğitim ders yükleri en az üç farklı öğretim üyesinden ders alınarak
tamamlanmak zorundadır. Aynı dönemde tek öğretim üyesinden ikiden fazla ders alınamaz. Aynı
öğretim üyesinden toplamda en fazla dört ders almasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 10.07.2013
Toplantı No : 04
Karar 1) Enstitümüz Türkçe dilinde Lisansüstü eğitim veren Kimya, Biyoloji ve Matematik
Anabilim dallarında yabancı uyruklu öğrencilerin de programlara dahil olmasından dolayı
tezlerin İngilizce yazılması gündeme gelmiş olup, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Lisansüstü tezlerinin yazılımını içeren 23. ve 36.
Maddelerine aşağıdaki ibarenin eklenmesine, ve Üniversite Senatosu’nun onayına
sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Üniversite Senatosunun 15.07.2013 tarih ve 15 nolu toplantısında alınan 8 nolu karar ile,
“Eğitim dili Türkçe olan Kimya, Biyoloji ve Matematik Enstitü Anabilim Dallarında tez
öğrencisinin talebi, danışmanının teklifi ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu durumda
enstitümüzün lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği anabilim dallarındaki tez yazım
kurallarına uygun tezlerini yazmak zorundadır.”

Toplantı Tarihi :15.05.2014
Toplantı No :04
Karar 1) Enstitü Kurulunun 13.09.2013 tarih ve 06 nolu karar ile Lisansüstü programlara
devam eden öğrencilerden doktora yeterlilik aşamasını geçmemiş olanların 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı 1.yarıyılından geçerli olmak üzere FBE501 dersine kayıt yaptırmaları zorunlu
olmasına; Lisansüstü programlar kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerin bu dersten muaf
olmasının, Üniversite Senatosuna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Üniversite Senatosunun 04.06.2014 tarih ve 10 nolu toplantısında alınan 5 nolu karar ile,
“Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerden doktora yeterlilik aşamasını geçmemiş
olanların 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1.yarıyılından geçerli olmak üzere FBE501 dersine
kayıt yaptırmaları zorunlu olmasına; Lisansüstü programlar kayıtlı yabancı uyruklu
öğrencilerin bu dersten muaf olmasına.”

