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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMLARI USUL VE ESASLARI 

 
1- Bu usul ve esaslar, “Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 

Programları”nın yürütülmesine ilişkin; başvuru ve kayıt, ölçme ve değerlendirme, 
mali hükümler ile diğer hususları düzenler. 

2- Bu Usul ve Esaslar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı 
maddelerine, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine, Anadolu Üniversitesi 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında 
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. 

3- Bu usul ve esaslarda geçen; 
a) Anabilim/Anasanat Dalı: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, 

Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin 
anabilim/anasanat dallarını, 

b) Enstitü: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık 
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini, 

c) Program: Anadolu Üniversitesi enstitülerindeki uzaktan öğretim tezsiz yüksek 
lisans programlarını,  

ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,  

 ifade eder.   

4- Programlara başvurularda; “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin 1 inci ve 6 ncı fıkralarında belirtilen 
hükümler geçerlidir. 

5- Bir programa başvuran adaylar arasında başarı notuna göre asıl ve yedek sıralaması 
yapılır, sonuçlar, enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Asıl adaylar arasından 
kayıt yaptırmayanların yerine, ilan edilen tarihlerde yedek adaylara başarı 
sıralamasına göre kayıt hakkı verilir. 

6- Anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun 
kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan program 
kontenjanları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler her dönemin başında ilan edilir. 
Her program için Senato tarafından uygun görülen sayıda yabancı uyruklu öğrenci 
kontenjanı açılabilir. 

7- Programlarda her dersin şube kontenjanı 50 öğrenciyle sınırlıdır ancak dersi alan 
öğrenci sayısının 50’yi aşması durumunda yeni bir şube açılır. Bir öğretim elemanı, 
aynı dersten ikiden fazla şubede ders veremez.  

8- Programlara başvuru sonuçları, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararıyla 

kesinleştikten sonra enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için 

istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, ilgili enstitüye Akademik 

Takvimde belirtilen tarihler arasında, şahsen başvurarak kaydını yaptırır. Kayıt hakkı 

kazanan aday; isterse belgelerini, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürolarına da şahsen teslim edebilir. Bu 

durumda, belgelerin ilgili enstitü tarafından incelenmesinden sonra adayın kaydı 

kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını 

kaybeder.  

9- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların 
kayıtlarının yapılmasında, “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hükümler geçerlidir. 
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10- Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, Akademik Takvimde belirtilen kayıt 

yenileme tarihleri arasında ders seçim işlemini yapmak zorundadır. 

11- Uzaktan öğretim yüksek lisans programları arasında yatay geçiş; “Anadolu 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 9 uncu 
maddesindeki hükümlere göre yapılır. 

12- Programlara özel öğrenci kabulü, “Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi hükümlerine göre yapılır.  

13- Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, 

sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi 

durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur. Öğrencilerin devam koşullarıyla 

ilgili faaliyetler, dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve ilan 

edilir. 

14- Programlarda; ara sınavın başarı notuna katkısı %20, dönem sonu sınavının başarı 

notuna katkısı ise %80’dir.  

15- Programlarda ara sınavlar; uygulama, proje, ödev, rapor, yazılı, sözlü vb. uzaktan 

öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden 

yararlanılarak gözetimsiz olarak yapılabilir. Dönem sonu sınavları; Akademik 

Takvimde belirtilen tarihlerde, gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda 

yapılabilir. Canlı yapılan sınavlarda sınav yerleri; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi Bürolarının ve/veya sınav merkezlerinin bulunduğu iller ve ilçeler 

arasından, ilgili enstitünün yönetim kurulu kararıyla belirlenir.  

16- Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavına Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli 

nedenlerden biriyle katılamayan öğrenci için ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla 

mazeret sınavı yapılır. Dönem sonu mazeret sınavı sadece Eskişehir’de yapılır. 

17- Programlara ilişkin mali hususlarda, “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 

Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”daki hükümler uygulanır.  

18- Bu Usul ve Esaslarda, hüküm bulunmayan hâllerde; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği, Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ve diğer 

mevzuat hükümleri uygulanır.  

19- Bu Usul ve Esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

20- Bu Usul ve Esasları Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 

26/12/2017 12/4 

DEĞİŞİKLİK  

Tarihi Sayısı Değişiklik Yapılan Maddeler 

1    

2    

3    

 


