
 

 

  

 Üniversitemiz Senatosunun 24.08.2022 tarih ve 26/05 sayılı kararı ile alınan; Lisansüstü Programlarına 7417 Sayılı Yasa Kapsamında 

Yeniden Eğitim Hakkı Kazananlar İçin Uygulama Usul ve Esasları, aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

 

ESOGÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 7417 SAYILI YASA KAPSAMINDA YENİDEN EĞİTİM HAKKI KAZANANLAR İÇİN UYGULAMA USUL VE 

ESASLARI 

İlgili Maddenin Mevcut Hali İlgili Maddenin Kabul Edilen Hali 

Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri (Güz Dönemi)  

Başvuru Tarihleri  
05 Temmuz 2022 - 02 Eylül 2022 (Mesai 

Bitimine kadar)  

Başvuru Sonuçlarının İlanı    16 Eylül 2022  

Kesin Kayıt Tarihleri  19-23 Eylül 2022  

 

Lisansüstü Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri (Güz Dönemi)  

Başvuru Tarihleri  
05 Temmuz 2022 - 02 Eylül 2022 (Mesai 

Bitimine kadar)  

Başvuru Sonuçlarının İlanı    16 Eylül 2022  

Kesin Kayıt Tarihleri  19-29 Eylül 2022 (bu tarihlerde kesin kaydını 

yaptırmayanlar bahar yarıyılı için belirlenen 

kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıtlarını 

yaptırabilirler) 

 

 

    GENEL HÜKÜMLER  

10) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 

yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden 

itibaren azami süresinin başlamasına, program süresinin ise “2022-2023 Eğitim 

ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine 

Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan hükümlere göre yapılan yasal 

düzenlemelerle eğitim-öğretimlerine kaldıkları yerden devam hakkı kazanan 

öğrencilerin öğrenci katkı paylarının devletçe karşılanmasına esas alınacak 

süreler, normal öğrenim sürelerinden af sonrası ilk kaydın yapıldığı dönemden 

önceki dönemler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır. 

 

 11) Ders aşamasına intibakı yapılan öğrenciler yayın şartına tabidir. 

 12) 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılı ve sonrasında kayıt olup ilişiği kesilmiş ve 

ilgili kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden kayıt hakkı kazananlar 

yayın şartına tabidir. 

   DERSLERİN SAYILMASI VE İNTİBAK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  

 

2) İlişiğinin hangi aşamada kesildiğine bakılmaksızın almış olduğu 

derslerden kayıt olduğu yarıyıl esas alınarak en çok beş akademik yıl 

öncesi alınıp başarılmış dersler sayılabilir. (2022-2023 güz yarıyılında 

öğrenime başlayacak olanların en geç 2017-2018 güz yarıyılında, 2022-

2023 bahar yarıyılında öğrenime başlayacak olanların ise en geç 2017-

2018 bahar yarıyılında alınıp başarılı oldukları dersleri sayılır.)  

 

   DERSLERİN SAYILMASI VE İNTİBAK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  

 

2) İlişiğinin hangi aşamada kesildiğine bakılmaksızın, öğrencinin alıp başarılı 

olduğu zorunlu/seçmeli derslerin intibakı ilgili birimlerin yönetim kurulu tarafından, 

5 akademik yıl sınırına bakılmaksızın yapılır. 

3) İlgili Kanundan yararlanarak öğrencilik ve kesin kayıt hakkı kazanan tezli 

yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, eğitim-öğretimlerine 

devam edebilmeleri için ilişiklerinin kesildiği aşamaya bakılmaksızın ilgili 

anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘bilimsel 

araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’ konularını içeren en az bir 

dersi de alması ve başarması gerekir.    

3) İlgili Kanundan yararlanarak öğrencilik ve kesin kayıt hakkı kazanan ve ders 

aşamasına intibakları yapılan tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik 

öğrencilerinin daha önce alınmamışsa, ilgili anabilim dalının zorunlu ve seminer 

dersi ile “Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği” konularını 

içeren en az bir dersi de alması ve başarması gerekir.    

   c) Tez aşamasında ilişiği kesilenler; (Tezli Yüksek Lisans)  

Tez aşamasında ilişiği kesilenlerden;   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ile seminer dersini ve 

bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 

en az bir dersi sayılanların tez aşamasına intibakı yapılır, tezlerini 

   c) Tez aşamasında ilişiği kesilenler; (Tezli Yüksek Lisans)  

Tez aşamasına intibakı yapılır ve tezlerini tamamlamak üzere azami 6 yarıyıl 

süre verilir.   

 

Aynı danışman ve aynı tez başlığı ile devam edecek öğrencilerin daha önce tez 



 

tamamlamak üzere 6 yarıyıl süre verilir.   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ile seminer dersinin ve 

bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 

en az bir dersinin sayılmaması halinde tez aşamasına intibakı yapılmaz; 

bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını yerine getirmek 

üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.  

 

aşamasında alıp başarılı oldukları AKTS kredileri sayılır. Farklı tez başlığı ile 

devam edecek öğrenciler ile danışman değişikliği yapan öğrencilerin yeni tez 

başlığı önermeleri zorunlu olup bu öğrencilerin ilişiği kesilmeden önce tez 

aşamasında alıp başarılı oldukları AKTS kredileri sayılmaz. 

 

   d) Doktora/Sanatta Yeterlik Yeterlik aşamasında ilişiği kesilenler;   

Doktora/sanatta yeterlik yeterlik aşamasında ilişiği kesilenlerden;   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ile seminer dersini ve 

bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 

en az bir dersi sayılanların doktora/sanatta yeterlik yeterlik aşamasına 

intibakı yapılır, bu öğrecilerden kayıt oldukları yarıyıl itibariyle 

doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en geç üçüncü yarıyılın, lisansa 

dayalı doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en geç beşinci yarıyılın 

sonuna kadar doktora/sanatta yeterlik yeterlik dersine kaydını yaptırarak 

yeterlik sınavına girmesi gerekir. Bu durumdaki öğrenciler 

doktora/sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamak üzere kayıt olduğu 

yarıyıldan itibaren doktora/sanatta yeterlik için azami 12 yarıyıl/lisansa 

dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre verilir.   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile ‘’bilimsel 

araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını içeren en az bir 

dersinin sayılmaması halinde yeterlik aşamasına intibakı yapılmaz; bu 

durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını yerine getirmek üzere 

ders aşamasından öğrenimine devam eder.    

   d) Doktora/Sanatta Yeterlik Yeterlik aşamasında ilişiği kesilenler;   

Doktora/sanatta yeterlik Yeterlik aşamasına intibakı yapılır. Bu durumdaki 

öğrencilere doktora/sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamak üzere kayıt 

olduğu yarıyıldan itibaren doktora/sanatta yeterlik için azami 12 yarıyıl, 

lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre verilir.  

  

Bu aşamaya intibakı yapılan öğrencilerin ilişiği kesilmeden önce girdiği 

yeterlik sınavları dikkate alınmaksızın kayıt oldukları yarıyıl itibariyle 

doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en geç beşinci yarıyılın, lisansa dayalı 

doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar 

doktora/sanatta yeterlik Yeterlik sınavına (yazılı ve sözlü) girmesi gerekir.  

 

 

   e) Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması aşamasında ilişiği 

kesilenler;     

Tez önerisi aşamasında ilişiği kesilenlerden;   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile 

‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını 

içeren en az bir dersi sayılanların tez önerisi aşamasına intibakı yapılır, 

bu öğrencilerin ilk kayıt yarıyılında tez önerisi dersine kaydı yapılarak 

tezlerini tamamlamak üzere doktora/sanatta yeterlik için azami 12 

yarıyıl/lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre 

verilir. Bu durumdaki öğrencilerin kesin kayıtlarının yapıldığı yarıyıla ait 

akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının son gününe kadar 

tez önerisi savunma sınavına girmesi gerekir.   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile 

‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’  konularını 

içeren en az bir dersinin sayılmaması halinde tez önerisi aşamasına 

intibakı yapılmaz; bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını 

yerine getirmek üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.  

 

e) Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması aşamasında ilişiği 

kesilenler;  

 

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi aşamasına intibakı yapılır. Bu durumdaki 

öğrencilere doktora/sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamak üzere kayıt olduğu 

yarıyıldan itibaren doktora/sanatta yeterlik için azami 12 yarıyıl, lisansa dayalı 

doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre verilir.   

 

Tez Önerisi aşamasına intibakı yapılan öğrencilerin, en geç kesin kayıtlarının 

yapıldığı yarıyılı takip eden yarıyılın, yarıyıl sonu sınavlarının son gününe kadar 

tez önerisi savunma sınavına girmesi gerekir.  

 

 

   g) Doktora/Sanatta Yeterlik Tez aşamasında ilişiği kesilenler;   

Tez aşamasında ilişiği kesilenlerden;   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile 

‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını 

içeren en az bir dersi sayılanların tez önerisi aşamasına intibakı yapılır, 

bu öğrencilerin ilk kayıt yarıyılında tez önerisi dersine kaydı yapılarak 

tezlerini tamamlamak üzere doktora/sanatta yeterlik için azami 12 

yarıyıl/lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 yarıyıl süre 

   g) Doktora/Sanatta Yeterlik Tez aşamasında ilişiği kesilenler;   

Tez aşamasına intibakı yapılır ve tezlerini tamamlamak üzere doktora/sanatta 

yeterlik için azami 12 yarıyıl, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik için azami 14 

yarıyıl süre verilir. 

 

Aynı danışman ve aynı tez başlığı ile devam edecek öğrencilerin daha önce tez 

aşamasında alıp başarılı oldukları AKTS kredileri sayılır. Farklı tez başlığı ile 

devam edecek öğrenciler ile danışman değişikliği yapan öğrencilerin yeni tez 



 

verilir.  Bu durumdaki öğrencilerin kesin kayıtlarının yapıldığı yarıyıla ait 

akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının son gününe kadar 

tez  önerisi savunma sınavına girmesi gerekir.   

İlgili anabilim dalının zorunlu, seçmeli dersleri ve seminer dersi ile 

‘’bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği’’ konularını 

içeren en az bir dersinin sayılmaması halinde tez aşamasına intibakı 

yapılmaz; bu durumdaki öğrenciler, ders aşamasının koşullarını yerine 

getirmek üzere ders aşamasından öğrenimine devam eder.  

 

başlığı önermeleri zorunlu olup bu öğrencilerin tez önerisi aşamasına intibakı 

yapılır ve ilişiği kesilmeden önce tez aşamasında alıp başarılı oldukları AKTS 

kredileri sayılmaz. 

 

 h) Mevcut yönetmeliğe göre ders aşamasında AKTS/ yerel kredi eksiği bulunan 

öğrenciler intibak ettirildikleri aşamadaki derslerinin yanında kredi eksiklerini 

tamamlamak üzere ders(ler) alıp başarmaları gerekir. 

 

  


