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KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 
2022 YILINDA UYGULANACAK ÖĞRENCĠ AFFI DÜZENLEMESĠ 

ĠLE ĠLGĠLĠ USUL VE ESASLAR 
 
Amaç 
MADDE 1– (1) Bu Usul ve Esaslar, Kamuoyunda Öğrenci Affı olarak tanımlanan ve 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 
Sayılı Kanununun 35. maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. 
maddenin Karadeniz Teknik Üniversitesinde uygulanacak af düzenlemesine ilişkin usul ve 
esaslarını içermektedir. 

 
Hukuki dayanak 
MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 83. 

Madde Eklenmesine Dair 7417 Sayılı Kanun, 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa, 7417 
sayılı kanunla eklenen geçici 83 üncü madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Genel başvuru şartları 
MADDE 3– (1) Af düzenlemesinden; Karadeniz Teknik Üniversite öğrencisi iken 

hazırlık, önlisans, lisans, lisansüstü, sanatta yeterlik, pedagojik formasyon, lisans 
tamamlama, intibak, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal programlarından 05 Temmuz 2022 
tarihinden önce kayıtları silinen öğrenciler ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin bir bölüm 
veya programa kayıt hakkı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt 
yaptırmayanlar yararlanabilecektir. 

 
Başvuru yapamayacak olanlar 
MADDE 4– (1) Bu uygulama kapsamında; 
a) Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence 

suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102) 
çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçundan (madde 188) mahkûm olanlar, 

b) Sahte belge sebebiyle öğrencilik kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte 
verenler, 

c) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci 
maddesinde yazılı suçları işleyenler, 

ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya 
iltisakî yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. 

(2) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle Karadeniz Teknik 
Üniversitesinden ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. 

(3) Kayıtlı olduğu anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans 
programından ilişiği kesilen öğrenciler çift anadal programı için başvuruda bulunamazlar. 



(4) Bu madde kapsamında olup, başvuranların talepleri işleme alınmaz. Hangi 
aşamada olursa işlem yapılmış olanların da işlemleri ve öğrenci olarak elde ettikleri 
kazanımları iptal edilir. 

 
Başvuru şekli ve süresi 
MADDE 5– (1) Af düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 07 Kasım 2022 tarihine 

kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi bys.ktu.edu.tr internet adresi üzerinden online 
(çevrimiçi) olarak başvuracaklardır. 

(2) Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini 
takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilirler. 

(3) Kanunda öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, 
mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile 
başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu ibraz etmeleri halinde 05 Aralık 2022 
tarihi mesai bitimine kadar başvurabilirler. 

(4) Lisans öğrencisi iken çeşitli nedenlerle önlisans diploması alanlar, bu diplomalarını 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iade ederek lisans programı için başvuruda bulunabilirler. 

(5) Söz konusu Kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim 
kurumuna dönme hakkı bulunanlar, bunlardan yalnıza bir tanesine başvurabilirler. 

(6) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından 
çıkmış veya çıkarılmış ya da yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık 
haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması halinde, durumlarını 
belgelendirmesi kaydıyla başvuruda bulunabilirler. 

(7) Halen önlisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara 
kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam 
edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını 
sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt 
yaptırabilirler. 

(8) Halen örgün önlisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim 
Kurulunun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemezler. 
Kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki 
öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri 
kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yapabilirler. 

(9) Tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenciler mevzuat 
hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabilirler. Öğrenciler halen devam 
ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla 
daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt 
yapabilirler. 

(10) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken yeni kurulan Rize Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, 
Gümüşhane Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesine bağlanan fakülte, enstitü, yüksekokul ve 
meslek yüksekokullarından kayıtları silinen öğrenciler, yeni üniversitelerine başvuracaklardır. 

 
Uyum ve kayıt işlemleri 
MADDE 6– (1) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan önlisans ve lisans 

programlarından kayıtları silinmiş öğrenciler, ayrıldıkları bölüm/programa en yakın 
bölüm/programa uyumları yapılır. 

(2) Af düzenlemesinden yararlanmak için başvuran öğrencilerin uyumları Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin yürürlükteki mevzuat ve uygulama esasları çerçevesinde ilgili enstitü, 
fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. 

(3) (Ek:08.09.2022 tarih ve 332 sayılı Senato Kararı) Uyum işlemleri sürecinde; 
KTU Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesinin 9 uncu madde ikinci fıkrası, öğrenci 
daha önceki öğrenim süresini Üniversitemizde geçirdiği için uygulanmaz. Öğrencinin, bu 
Usul ve Esasların 9 uncu madde birinci fıkrasına göre yarıyıl/dönem belirlemesi yapılır. 
Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesinin 8 inci madde on birinci fıkrasında tanımlı 
koşullu /şartlı başarılı geçtiği dersler için “CC harf notu ile başarılı” şeklinde işlem yapılır. 



(4) Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre öğrenime 
devam ederler. Bu öğrenciler, varsa katkı payı ücretleri öderler ve öğrencilik haklarından 
yararlanırlar, 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre toplam öğrenim 
süreleri belirlenir. 

(5) Bir lisans programından önlisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu 
maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabilirler veya istemeleri halinde meslek 
yüksekokullarındaki önlisans programına uyumları yapılır. 

(6) Ebelik, hemşirelik gibi iki yıllık önlisans programlarından ilişiği kesilenler; 
öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri Sağlık Bilimleri Fakültesinde 
tamamlayabilirler ve başarılı olmaları durumunda almaları gereken iki yıllık program 
diploması alırlar. Bu öğrencilerin alması gereken dersleri ilgili fakülte kurulu belirler. 

(7) Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin 
üniversitedeki aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam ederler. Ayrıca bu 
kapsamdaki öğrenciler üniversiteye giriş yılı itibariyle aynı ya da farklı ilde bulunan başka bir 
yükseköğretim kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla kontenjan sınırlaması 
olmaksızın ikinci öğretim programına geçiş yapabilirler. 

(8) Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra 
kapatılan öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili fakülte/ 
yüksekokul/ meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile eşdeğer bir programa uyumları 
yapılır. 

(9) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile ortak önlisans veya lisans 
eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden ilişiği kesilenler, aynı programa veya 
yoksa eşdeğer bir programa uyumları yapılır. 

(10) Yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarından ilişiği kesilen 
öğrenciler, Enstitüdeki eşdeğer programlara uyumları yapılır. 

(11) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın 
öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran 
öğrencilerin, yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede varsa 
öğretim dili Türkçe olan programda eğitimine devam eder. Öğretim dili Türkçe program 
olmaması durumunda öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban 
puanı dikkate alınarak alınacak beş tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna 
yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilir. 

(12) Tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta 
uzmanlık eğitimi hariç, araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenlerin, araştırma görevlisi 
kadrosuna dönemezler. Ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa 
kayıt olabilirler. 

(13) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
sonucunda araştırma görevlisi iken kendi isteğiyle veya herhangi bir nedenle ilişiği 
kesilenlerin durumu değerlendirilir. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları 
sağlamaları halinde, eğitim yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı ilgili kurumu tarafından 
bildirilmesi, araştırma görevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi halinde, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından ilgili anabilim dalına kadro aktarma izni verilir ve uyumları yapılır. 

(14) Kayıt dondurma veya zorunlu yasal izin durumları hariç, 30 Eylül 2022 tarihine 
kadar af başvurusu yapan ve uyum işlemi sonuçlanan öğrenciler, 2022 – 2023 dönemi güz 
yarıyılından itibaren eğitim öğretime başlarlar. 30 Eylül 2022 tarihinden sonra af başvurusu 
yapan öğrenciler ise bahar yarıyılından itibaren eğitim öğretime başlayabilirler. Bu kapsamda 
olup, bahar döneminde eğitim öğretime başlamasında ders takibi açısından pedagojik sorun 
yaşayabilecekler, yazılı başvuru yapmaları halinde 2023-2024 dönemi güz yarıyılında da 
eğitim öğretime başlayabilirler. 

(15) (Ek:08.09.2022 tarih ve 332 sayılı Senato Kararı) Bu Usul ve Esaslarda yer 
almayan Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerini ilgilendiren diğer hususlar; EK-1 de verilen 
ilkelere göre yürütülür. 

(16) (Ek:15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato Kararı) Daha önce eğitim-öğretim 
programındaki tüm derslere yazılan ve başarılı derslerin durumuna göre uyumu yapılan 



öğrencilerin, eski not durum belgesine göre mezuniyetinde eksik olan krediyi tamamlayacak 
kadar ders/derslerden sorumlu olacak şekilde uyumları yapılır. 

 
Yatay geçiş işlemleri 
MADDE 7– (1) Af kapsamında ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan 

ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden 
taban puanına sahip olanlar, Karadeniz Teknik Üniversitesindeki bölüm/ programlardan 
birine 18 Kasım 2022 tarihine kadar yatay geçiş talebinde bulunabilir. 

(2) Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek 
kontenjanlar, önlisans programlarında her sınıf için iki, lisans programları için her sınıf için üç 
öğrencidir. Başvuruların değerlendirmesinde ÖSYS/YKS puanı yüksek adaydan başlanarak 
kontenjan kadar öğrenci kabul edilir. 

(3) Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, 
başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 
bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara 
Yükseköğrenim Kurulunun belirlediği ilkelere göre yatay geçiş yapabilirler. 

(4) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği 
yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilirler. 

(5) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin başvuru işlemlerinde; 
ÖSYS/YKS puanını gösterir belge, transkript, ders içerikleri ve savcılık iyi hal belgesi 
gereklidir. 

 
Askerlik işlemleri 
MADDE 8– (1) Bu uygulamadan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik 

tecil veya tehir işlemlerinde, 7179 sayılı Asker Alma Kanununun 20 inci maddesi hükmü 
uygulanır. Askere alınması gerekenlerin ise istemeleri halinde askerlik süresi boyunca 
öğrenim hakları dondurulur ve izinli sayılırlar. 

 
Öğrenim süreleri ve öğrenim ücretleri 
MADDE 9– (1) Kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren azami süresi 

başlar, programın azami öğrenim süresi ise ilgili mevzuat hükümlere göre belirlenir. 
(2) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen öğrencilerin katkı 

payı/öğrenim ücreti 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer 
öğrencilerle birlikte alınır, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim 
ücreti alınmaz. Katkı payı/öğrenim ücreti mevzuat hükümlerine göre hesaplanır. 

 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 10– (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat 

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu Kararları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu ve 
Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
 

GEÇĠCĠ MADDE 1- (Ek:15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato Kararı) (1) Daha 
önce uyumu yapılan ve bu Usul ve Esasların 6 inci madde on altıncı fıkra kapsamında olan 
öğrenciler ile EK-1 kapsamındaki lisansüstü programlardaki öğrencilerin uyum düzeltme 
işlemleri, birim uyum komisyonlarınca doğrudan yapılır. 
 

GEÇĠCĠ MADDE 2- (Ek:15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato Kararı) (1) Dört yıl 
üst üste kayıt yenilemediği için 2021 – 2022 eğitim öğretim dönemi sonunda 05 Temmuz 
2022 tarihinden sonra kaydı silinen öğrenciler ile azami öğrenim süresini dolduran ve salgın 
hastalık nedeni ile giremediği ek sınav haklarından 2022 Temmuz ayında yararlanmasına 
karşın kaydın silinen öğrenciler, 07 Aralık 2022 tarihine kadar başvurabilirler. Bu öğrenciler 
bahar yarıyılından itibaren eğitim öğretime başlarlar, bahar döneminde eğitim öğretime 
başlamasında ders takibi açısından pedagojik sorun yaşayabilecekler, yazılı başvuru 
yapmaları halinde 2023-2024 dönemi güz yarıyılında da eğitim öğretime başlayabilirler. 



 
Yürütme ve yürürlük 
MADDE 11– (1) Bu Usul ve Esaslar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
(2) Bu Usul ve Esas hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 



 
EK-1: 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Yılında Uygulanacak Öğrenci Affı 
Düzenlemesi ile Ġlgili Usul ve Esaslara Ġlişkin Lisansüstü Uygulama Ġlkeleri 

 
1. Yabancı dil aşamasında ilişiği kesilen öğrenciler; 
Yabancı dil hazırlık sınıfından ilişiği kesilmiş olan öğrenci eğitimine yabancı dil 

hazırlık sınıfının birinci yarıyılından başlatılır. 
 

2. Bilimsel hazırlık aşamasında ilişiği kesilen öğrenciler; 
Mevcut durumda bilimsel hazırlık sınıfı var ise öğrenci bilimsel hazırlık sınıfına tabi 

olur. Bilimsel hazırlık sınıfı kaldırılmış ise öğrenci eğitimine programın birinci yarıyılından 
başlatılır. Öğrenci, daha önce bilimsel hazırlık sınıfında alıp başarılı olduğu derslerin tümünü 
veya bir kısmını saydırma talebinde bulunabilir. Anabilim dalı uyum komisyonu, öğrencinin 
ders saydırma talebini değerlendirir ve sayılmasını uygun gördüğü dersleri enstitüye bildirir. 
Ders saydırma talebi enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

 
3. Tezsiz yüksek lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler; 
a) Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, daha önce alıp başarılı olduğu derslerin tümünü 

veya bir kısmını saydırma talebinde bulunabilir. Anabilim dalı uyum komisyonu, öğrencinin 
ders saydırma talebini değerlendirir ve sayılmasını uygun gördüğü dersleri Enstitüye bildirir. 
Ders saydırma talebi enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

b) Programın mezuniyet koşulu olan zorunlu kredi/ders yükünün yarısından veya 
yarısından fazlasından muaf olan öğrenci eğitimine ikinci yarıyıldan başlatılır. Programın 
mezuniyet koşulu olan kredi/ders yükünün yarısından daha azından muaf olan öğrenci ise 
eğitimine birinci yarıyıldan başlatılır. Uyum komisyonunun sayılmasını uygun görmediği 
dersler ve öğrencinin başarısız olduğu dersler üzerinden silinir. 

 
4. Tezli yüksek lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler; 
Uyum 
a) (Değişiklik:15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato Kararı) Başvuran öğrencinin, 

daha önce alıp başarılı olduğu derslerin tamamı uyum işleminde sayılır. Öğrencinin varsa 
eksik olan ders veya kredi değerine göre alacak olduğu yeni dersleri anabilim dalı uyum 
komisyonu tarafından belirlenir ve enstitüye bildirilir. Uyum işlemi enstitü yönetim kurulu 
tarafından karara bağlanır. Aftan yararlanarak programa yeniden kayıt yaptıran öğrenci, 
mezun olabilmek için programın mevcut zorunlu derslerini, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 
dersini ve Seminer dersini alıp başarmak zorundadır. Aftan gelen öğrenci, kaydının silindiği 
dönemdeki zorunlu dersleri almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden muaf sayılır. 

Süre 
b) Programın mezuniyet koşulu olan zorunlu kredi/ders yükünün (programın zorunlu 

dersleri dahil en az biri İngilizce, yedi (Sosyal Bilimler Enstitüsünde sekiz) kredili ders, 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersi ve Seminer dersi) yarısından daha azından muaf olan 
öğrenci, eğitimine birinci yarıyıldan başlatılır. Programın mezuniyet koşulu olan kredi/ders 
yükünün yarısından veya yarısından fazlasından muaf olan öğrenci eğitimine ikinci yarıyıldan 
başlatılır. Programın mezuniyet koşulu olan kredi/ders yükünün tamamından muaf olan 
öğrenci ise eğitimine üçüncü yarıyıldan başlatılır. Uyum komisyonunun sayılmasını uygun 
görmediği dersler ve öğrencinin başarısız olduğu dersler üzerinden silinir. 

Danışman ataması 
c) Aftan yararlanarak programa kayıt yaptıran öğrenci, eğitimine önceki danışmanı ile 

devam edebileceği gibi yeni bir danışmanla da devam edebilir. Her iki durumda da programa 
birinci yarıyıldan başlatılan öğrencinin danışman önerisi birinci yarıyılın sonuna kadar, 
sonraki yarıyıllardan başlatılan öğrencinin danışman önerisi ise kayıt tarihinden sonraki bir ay 
içerisinde enstitüye bildirilir. 

Tez konusu/önerisi 



ç) Önceki danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci, önceki tez konusu/önerisi ile 
çalışmaya devam edebileceği gibi yeni bir tez konusu da belirleyebilir. Danışmanının 
değişmesi durumunda öğrencinin tez konusu/önerisi de değişir. Ancak, önceki danışmanının 
muvafakati olması durumunda, önceki tez konusunu yeni atanan danışmanı ile de enstitüye 
sunabilir. Birinci yarıyıldan başlatılan öğrencinin tez konusu/önerisi danışman atamasıyla 
birlikte ikinci yarıyılın sonuna kadar, ikinci ve sonraki yarıyıllardan başlatılan öğrencinin tez 
konusu/önerisi ise danışman atamasının yapıldığı yarıyıl içinde Enstitüye sunulur. 

 
5. Doktora programından ilişiği kesilen öğrenciler; 
Ders Uyum 
a) (Değişiklik:15.11.2022 tarih ve 334 sayılı Senato Kararı) Başvuran öğrencinin, 

daha önce alıp başarılı olduğu derslerin tamamı uyum işleminde sayılır. Öğrencinin varsa 
eksik olan ders veya kredi değerine göre alacak olduğu yeni dersleri anabilim dalı uyum 
komisyonu tarafından belirlenir ve enstitüye bildirilir. Uyum işlemi enstitü yönetim kurulu 
tarafından karara bağlanır. Aftan yararlanarak programa yeniden kayıt yaptıran öğrenci, 
mezun olabilmek için programın mevcut zorunlu derslerini, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 
dersini ve Seminer dersini alıp başarmak zorundadır. Aftan gelen öğrenci, kaydının silindiği 
dönemdeki zorunlu dersleri almış ve başarılı olmuşsa bu derslerden muaf sayılır. 

Süre 
b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başlatılmış olan öğrenci programın 

mezuniyet koşulu olan kredi/ders yükünün (programın zorunlu dersleri dahil en az ikisi 
İngilizce yedi (Sosyal Bilimler Enstitüsünde sekiz ) kredili ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın 
Etiği dersi, Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi dersi ve Seminer dersi) yarısından 
daha azından muaf olan öğrenci eğitimine birinci yarıyıldan, kredi/ders yükünün yarısından 
veya yarısından fazlasından muaf olan öğrenci eğitimine ikinci yarıyıldan, kredi/ders yükünün 
tamamından muaf olan öğrenci ise eğitimine üçüncü yarıyıldan başlatılır. Lisans derecesi ile 
doktora programına başlatılmış olan öğrenci programın mezuniyet koşulu olan kredi/ders 
yükünün (programın zorunlu dersleri dahil en az dördü İngilizce 14 kredili ders, Bilimsel 
Araştırma ve Yayın Etiği dersi, Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi dersi ve 
Seminer dersi) yarısından daha azından muaf olan öğrenci eğitimine birinci yarıyıldan, 
kredi/ders yükünün yarısından veya yarısından fazlasından muaf olan öğrenci eğitimine 
üçüncü yarıyıldan, kredi/ders yükünün tamamından muaf olan öğrenci ise eğitimine beşinci 
yarıyıldan başlatılır. Uyum komisyonunun sayılmasını uygun görmediği dersler ve öğrencinin 
başarısız olduğu dersler üzerinden silinir. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına 
başlatılmış olan öğrenci en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın sonunda yeterlilik sınavına 
girer. Lisans derecesi ile doktora programına başlatılmış olan öğrenci ise en erken beşinci en 
geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlilik sınavına girer. 

Tez uyum ve süre 
c) Af öncesinde yeterlilik sınavından başarılı olmuş olan öğrenci, yüksek lisans 

derecesi ile doktora programına başlatılmış ise programın yasal süresinin dördüncü 
yarıyılından, lisans derecesi ile doktora programına başlatılmış olan öğrenci ise programın 
yasal süresinin altıncı yarıyılından başlatılır. Bu durumundaki öğrencinin varsa başarısız 
olduğu tez izleme raporları üzerinden silinir. Yürürlükteki mevzuata göre, programın zorunlu 
olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi ve 
Seminer derslerini almamış olan öğrencilerden yüksek lisans derecesi ile doktoraya kayıt 
yaptıranlar beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile doktoraya kayıt yaptıranlar ise 
yedinci dönemin sonuna kadar bu dersleri başarmalıdır. Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde 
Planlama ve Değerlendirme derslerinin ise tez savunma sınavına girmeden önce alınması 
gerekir. 

Danışman ataması 
ç) Aftan yararlanarak uyumu yapılan öğrenci önceki danışmanı ile devam edebileceği 

gibi yeni bir danışman ile de eğitimine devam edebilir. Her iki durumda da programa birinci 
yarıyıldan başlatılacak olan öğrencinin danışman önerisi birinci yarıyılın sonuna kadar, 
sonraki yarıyıllardan başlatılan öğrencinin danışman önerisi ise kayıt tarihinden sonraki bir ay 
içerisinde enstitüye bildirilir. 



Tez izleme komitesinin oluşturulması 
d) Daha önce başarılı olduğu yeterlilik sınavı kabul edilen ve yeterlilik sınavından 

muaf tutulan öğrencinin danışman atamasını takiben bir ay içinde tez izleme komitesi 
enstitüye sunulur. 

Tez konusu/önerisi 
e) Önceki danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci önceki tez konusu/önerisi ile 

çalışmaya devam edebileceği gibi yeni bir tez konusu da belirleyebilir. Danışmanının 
değişmesi durumunda öğrencinin tez konusu/önerisi de değişir. Ancak, önceki danışmanının 
muvafakati olması durumunda, önceki tez konusunu yeni atanan danışmanı ile de enstitüye 
sunabilir. 

f) Önceki tez konusu ile devam etmek isteyen öğrencinin, tez konusunun 
özgünlüğünün devam ettiği tez izleme komitesinin en az 300 kelimelik yazısı ile enstitüye 
bildirilir. Tez konusunun uygunluğu enstitü yönetim kurlu tarafından kararı ile kesinleşir. 
 

6. Diğer ilkeler 
Burada belirlenen ilkelerin dışında ortaya çıkabilecek durumlarda enstitü kurulları 

karar verirler. 
 


