2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA

YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME
Lisansüstü Yeni Kayıt Tarihleri
Lisansüstü Kayıt Yenileme Tarihleri
Lisansüstü Ders Seçim Tarihleri
Lisansüstü Kayıt Saatleri
Lisansüstü Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Yerleşkesi
Ders Ekleme/Bırakma

: 05 - 16 Şubat 2018
: 12 – 16 Şubat 2018
: 12 – 16 Şubat 2018
: 09:00-17:00
: Sütlüce Yerleşkesi/C Blok-305
: 19 Şubat – 02 Mart 2018

YENİ KAYITTA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM SIRASI:
Kesin kayıtta istenen evraklarla birlikte doldurulması gereken formlar Kayıt Ofisindeki Öğrenci
İşlerine teslim edilir. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya
belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.
Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
Kayıt esnasında var ise burs durumunu gösterir belge, Kayıt Ofisindeki Öğrenci İşlerine teslim
edilir.
Evraklarını teslim eden öğrenciler varsa bildirilen burs durumuna göre ödeme işlemlerini Mali
İşler/Banka Aracılığı ile gerçekleştirir.
Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz
Yeni kayıt yaptıran ve kayıt yenileme yapacak öğrenciler talepleri halinde ders danışmanlarından
rehberlik amaçlı yardım alabileceklerdir.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
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YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME
Ders Alma İşlemleri İçin http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/ linkini inceleyiniz.
Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden online ders seçimi yaptıktan sonra,
ders danışmanına iletir. Ders seçim işlemi ders danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra sistem
üzerinden onaylanır.
Öğrenim ücretini ödemeyen veya borcu bulunan öğrenciler, belirtilen günlerde ders kaydı engeline takılacak
ve ÖBS ders seçim ekranı açılmayacaktır.
SEPETTE KALAN DERS/DERSLER: Öğrenci tarafından seçilen dersler sepete eklenmekte olup, danışmana
onaylatılmayan dersler seçilmiş sayılmamaktadır. Sepette kalan derslerin mutlaka danışmana iletilmesi
gerekmektedir
Ders seçim işlemini tamamlamayan (ders seçimi ve danışman onayı) öğrencinin yoklama listelerinde adı
gözükmez. Öğrenci devam listesine ismini elle yazarak derse devam etse bile o dersi almış olduğunu
göstermez. Hiçbir geçerliliği yoktur.
Öğrenci dersi, hangi öğretim elemanından aldıysa o öğretim elemanının sınıfında derse devam etmelidir. Aksi
halde doğacak sorunlarda sorumluluk öğrenciye aittir.
Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.
Öğrenci, ders ekleme/bırakma haftasının sonuna kadar ders alma işlemlerinin danışman tarafından
onaylanıp/onaylanmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.
Yüksek lisans tezi/dönem projesi/yeterlik/tez önerisi/doktora tezi aşamasında olan öğrencilerin mutlaka
öğrenci bilgi sistemi üzerinden bu dersleri seçmesi ve danışman tarafından onaylandığını takip etmesi
gerekmektedir.
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YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME
Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci ilk yarıyıl «Doktora Tez Önerisini» seçmelidir.
Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt
yenileme işleminin tamamlanabilmesi için program ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur.

Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve dönem projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve
dönem projesi dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt
yenileme işlemi yapılmaz.
Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.
Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretini ödemek koşuluyla takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.
İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri yarıyılın ücreti dâhil olmak üzere
geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması koşuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş
öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini
tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre 2547 sayılı Kanun gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt
yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yenileyebilirler. Kayıt
yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturdukları ders programlarını ders
danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme, derse yazılma,
ek süre talep işlemlerinin tümünden sorumludurlar ve bu iş ve işlemleri, ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla
yükümlüdürler.

ONLİNE ÖDEME YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ BURS/İNDİRİM BELGELERİNİ lisansustu@ticaret.edu.tr
ADRESİNE İBRAZ ETMELERİ ZORUNLUDUR.

MAİL
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YENİ KAYIT/KAYIT YENİLEME
Ders Başı Ücret Ödeyen Öğrencilerimiz
(2014 Güz Yarıyılı Öncesi Kayıtlı Öğrencileri İçin)
 ÖBS’den derslerinizi seçip sepete ekleyiniz,
 Ödemeniz gereken ders/sınav ücreti ekranda görünecektir
 Sayfada bulunan link ile e-payment üzerinden ödemenizi yapınız. ( Eğer
ödediğiniz tutar, ödemeniz gereken tutara eşit veya büyük ise işleme
devam edebilirsiniz aksi halde uyarı yazısı çıkar ve işleme devam
edemezsiniz.
 Ders seçiminizi danışman onayına gönderiniz.
Öğrenci Bilgi Sistemine giriş, şifre işlemleri ve ders seçiminde destek ve
yönlendirme kılavuzlarına erişim için
http://obs.ticaret.edu.tr/help/pdf/obs_ogrenci_v01.pdf linkine tıklayınız.
•

Danışmanınızın ismini ÖBS’den öğrenebilirsiniz. (Ders İşlemleri  Ders
Programı sekmesinin sol alt kısmında yazılıdır.)
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YENİ KAYITLAR
YENİ KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:


Kesin Kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının «belgelerinin aslını ve fotokopisini
yanında bulundurması» gerekmektedir.



İNDİRİM UYGULANABİLMESİ İÇİN İLGİLİ KURUMDAN ISLAK İMZALI VE LOGOLU
YAZI
GETİRİLMESİ
GEREKMEKTEDİR.
AKSİ
TAKDİRDE
İNDİRİM
UYGULANMAYACAKTIR.



ÜNİVERSİTEMİZİN WEB SİTESİNDE İLAN EDİLEN LİSANSÜSTÜ FORMLARIN
DOLDURULUP KAYIT EVRAKLARI İLE BİRLİKTE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
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YENİ KAYITLAR
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Lisans Mezuniyet Belgesi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans diploması)
Transkript (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans transkripti)
ALES Sonuç Belgesi (kontrol kodu gerekmektedir.) (Tezsiz programlarda aranmamaktadır.)
3 adet Vesikalık Resim
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi
Yabancı Dil Belgesi (İngilizce programlar için

DOKTORA İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Lisans Mezuniyet Belgesi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans diploması)
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Lisans Transkripti (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans transkripti)
Yüksek Lisans Transkripti
ALES Sonuç Belgesi (kontrol kodu gerekmektedir.)
3 adet Vesikalık Resim
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi
Yabancı Dil Belgesi
ÖZEL ÖĞRENCİ İÇİN GEREKLİ BELGELER (DOKTORA):
Lisans Mezuniyet Belgesi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans diploması)
Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi
Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans transkripti)
3 adet Vesikalık Resim
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi

Bilinmesi Gerekenler
Tezli yüksek lisans programı


Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak
bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini
kazanmasını sağlar.



Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve en az sekiz ders, bir seminer dersi
ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
döneminde 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az
dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.



Tezli yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
dersini alması zorunludur.



Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez
dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.



Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.



Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı
sonrasında lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Bilinmesi Gerekenler
Tezli yüksek lisans programı

 Süre


Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört
yarıyıl olup, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun kararı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilerek program en geç altı yarıyılda
tamamlanır.



Kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her
yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda
öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez
çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.



Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz derslerini, seminer dersini ve tezini
başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.



Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi
yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılı tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç
yarıyıl sonunda mezun olabilir.

Bilinmesi Gerekenler
Tezsiz yüksek lisans programı


Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak
mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.



Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem
projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.



Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
dersini alması zorunludur.



Öğrenci; programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka
lisansüstü programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini geçerli
saydırarak tamamlayabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması kaydıyla, danışman onayı sonrasında lisans
derslerinden seçilebilir.



Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.



Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini
danışmanına onaylatmak zorundadır.

Bilinmesi Gerekenler
Tezsiz yüksek lisans programı

 Süre


Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve
bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına
bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız
olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Tezsiz Diploma


Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.



Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün
anabilim dalındaki programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.



Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek
lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süresinin
hesabında, daha önce öğrenim gördükleri süreler programın azami sürelerine
dâhildir.

Bilinmesi Gerekenler
Doktora Programı


Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik 16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur.



Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka
lisansüstü programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü dersleri geçerli
saydırarak tamamlayabilir.
Doktora programlarında enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir.



Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.



Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.



Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.



Doktora programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini
alması zorunludur.

Bilinmesi Gerekenler
Doktora Programı
 Süre


Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. En az üç
yarıyıl teze kayıtlı olmak ve en az üç tez izleme komitesi raporu sunmak ve diğer
tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla doktora programı sekiz yarıyıldan
daha kısa sürede tamamlanabilir.



Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlayamayan veya genel not ortalaması dörtlük sistemde en az 3,00’ı
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.



Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.



Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde
başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükünü tamamlama,
proje hazırlama ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri
halinde, enstitü kurulunca uygun görülen bir programa ait tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Bilinmesi Gerekenler
Devam Zorunluluğu


Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde 70’ine,
uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili
dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı,
yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri, Öğrenci Otomasyon
Sisteminden devamsız notu (IA) verir.



Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden
devam koşulu aranır.

Ders başarı notları ve sınav değerlendirme


Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları hakkında YÖK tarafından ilan edilmiş
olan dönüşüm tablosu uygulanır.



Lisansüstü öğrencilerinin bir yüksek lisans dersinden başarılı sayılabilmeleri için başarı notunun
en az C,



Doktora öğrencilerinin bir doktora dersinden başarılı sayılabilmeleri için ise en az C+ almış
olması gerekir.



Not yükseltmek için bu notların alındığı zorunlu ve bilimsel hazırlık derslerinin eğitim-öğretim
süresi içinde tekrarı, öğrenci danışmanının onayı ile yapılabilir. Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel
hazırlık programı kapsamında aldıkları derslerde başarılı sayılabilmeleri için kayıtlı oldukları
programın başarı koşulları uygulanır.



Tezli yüksek lisans programındaki tez çalışması seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans
programındaki dönem projesi dersi kredisiz olduğundan başarılı, başarısız veya devam ediyor
olarak değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

Bilinmesi Gerekenler
 Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri


Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı
sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir
dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu
maddi hata yönünden yeniden değerlendirir ve kanaatini enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan itiraz ilgili enstitü yönetim
kurulunca sonuçlandırılır. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenciye
duyurulur.

 Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü








Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya
yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.
Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe
göre belirlenir.
Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği
kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine
dahil edilmez.

Bilinmesi Gerekenler
 Özel öğrenci kabulü


Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, daha önce disiplin cezası
almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş
olan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının
onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak
kabul edilebilir.



Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Belirtilen süre sonunda öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.



Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.



Kontenjanlara başvuru yaparak lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel
öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu
derslerin geçerlilik süresiyle ilgili hususlar anabilim dalı başkanlığı önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Bilinmesi Gerekenler
 Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü


Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı
tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
başvurabilir.



Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne
benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili enstitü kurulu tarafından onaylanan
programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için
öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı
bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği
lisansüstü programlara güncel öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması
gerekir.



Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.



Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa
sayılacağı bağlı olunan anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış
oldukları derslerin eşdeğerliliği konusundaki değerlendirmeler ilgili enstitü kurulu
tarafından yapılır.



Yatay geçiş yapan öğrenciler programa kabul edildikleri aşama için bu
Yönetmelikte belirtilen azami sürelere tabi olur.

Bilinmesi Gerekenler
 Kayıt dondurma


Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri ile
birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurulan süre
öğrenim süresinden sayılmaz.



Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili enstitü yönetim kurulunca, istekte bulunan
öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl, toplamda ise program normal süresinin azami yarısı
için dondurulabilir:
a) Öğrencinin; raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin tabii afete uğradığının, mahallin en büyük
mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.
c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya
bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin
bulunması.
e) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.
f) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması.



İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde
belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili enstitü yönetim kurulunca
belirlenir.



Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin kayıt dondurulan her bir dönem
için belirlenen program ücretine ek olarak bir ders ücreti ödemesi koşulu aranır. Aksi halde kayıt
dondurma talebi işleme konulmaz.

Bilinmesi Gerekenler
SÜRELER:
 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıt yaptıran ve ders kredisini
tamamlayamayan (dönem projesi dahil) öğrencilere en çok 3 yarıyıl ek süre
verilmesine,
 Tezli Yüksek Lisans Programları için;
 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıt yaptıran ve ders kredisini
tamamlayamayan öğrencilere en çok 6 yarıyıl ek süre verilmesine,
 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıt yaptıran ve tez
aşamasında olan öğrencilere en çok 4 yarıyıl ek süre verilmesine,
 Doktora Programları için;
 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıt yaptıran ve ders kredisini
tamamlayamayan öğrencilere derslerini tamamlamaları için; yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenlere en çok 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenlere en çok 6
yarıyıl ek süre verilmesine, bu öğrencilerin yeterlik ve tezle ilgili sürelerinin yeni
Yönetmelik hükümlerine tabi olmasına,
 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıt yaptıran ve yeterlik
sınavı aşamasındaki öğrencilere 2 yarıyıl ek süre verilmesine, bu öğrencilerin tezle
ilgili sürelerinin yeni Yönetmelik hükümlerine tabi olmasına,
 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde doktora programlarına kayıt
yaptıran ve halen tez aşamasında olan öğrencilere tezlerini tamamlamaları için
normal sürelerine 3 yarıyıl ilave edilmesine,
 Yukarıda belirtilen sürelerin, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından
itibaren uygulanmasına,

Bilinmesi Gerekenler
SÜRELER:
•

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerle
ilgili olarak;
 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 22(3) çerçevesinde
öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi
raporundan başarılı olmasına,
 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Yeterlik Sınavı ile ilgili 19.
Maddesiyle ilgili hükümlerin uygulanmasına,
 Öğrencinin sınavlara girebilmeleri için, derslerin yüzde 70’ine devam etmiş olması
gerekir.
 Dersler 18.30-21.30 saatleri arasında yapılmaktadır.
 Her gün bir ders alınabilir.
•

NOT: 2016-2017 Akademik yılı müfredatlarında yeni YÖK Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliği sebebiyle mezuniyet için gerekli azami ders sayılarına 1 ders
"Bilimsel Araştırma ve Etik" ilave edilmiştir. Bu ders 2016-2017 Güz dönemi ve
sonrasında yeni kayıt olan öğrencilere uygulanacaktır. Belirtilen konu Tezli/Tezsiz
ve Doktora öğrencilerinin tamamı için geçerlidir.

Bilinmesi Gerekenler
 Tebligat


Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar
öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk
kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı
bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ
edilir.



Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta dâhil), telefon
gibi kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon
sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine
tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları
bulunmamaktadır.

 NOT:
 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla
lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
BAŞARILAR DİLERİZ.

