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YÖNETMELİK 

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek 
lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ancak tezli yüksek lisans diplomasına 
sahip olma şartı 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına 
kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans 
veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin 
Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Hazırlık sınıfları 
hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner 
ve tıp fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre 
bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık 
eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına 
başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en 
az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans 
diplomasına veya 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına 
kayıtlı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek 
lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan 
üzerinden eşdeğeri, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora 
programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden 
en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.” 
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“a) Adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans 
derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının, yüksek lisans 
derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 katsayı 
üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Ayrıca 
yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerin 
Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.” 
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 
 

 


