
 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

Özü: 7143 Sayılı Af Kanunu İle Kaydı Açılan Öğrencilerin Ders İntibak ve Ders Seçimleri 
Hk. 

 Karar: 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.2018 tarih ve E.45837 sayılı 7143 sayılı Kanunun Uygulama 
İlkeleri konulu yazısı incelenmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Geçici Madde (78) gereğince af 
başvurusu yapmış ve 2018/2019 Güz dönemi itibariyle kayıtları açılmış olan ekteki öğrencilerin ders intibak 
durumları aşağıdaki maddeler uyarınca düzenlenmiştir. 

 
2547 sayılı Yükseköğrenim kanunun 78 inci maddesi uyarınca, kayıtları açılan, Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığının 08.06.2018 tarih ve E.45837 sayılı 7143 sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri kapsamında 
YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince tüm doktora ve tezli yüksek lisans 
öğrencileri mali yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla mevcut ders yüklerine ilaveten Araştırma Yöntemleri 
ve Bilimsel Etik dersi ile Seminer dersini; tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise mali yükümlülüklerini yerine 
getirmek şartıyla tezsiz lisansüstü ders yüklerine ilaveten Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini 
almaları gerekmektedir. Bununla birlikte, intibakları yapılmış olan ekteki öğrencilerin ders yükünü aşağıdaki 
maddeler uyarınca, 
 

a) Ek-06/a’da yer alan tezli yüksek lisans tez aşamasından kaydı açılan öğrencilerin, tabloda belirtilmiş 
olan eksik derslerini öncelikle kayıtlı olduğu programın en az zorunlu ders şartını sağlayacak şekilde 
tamamlamaları; zorunlu dersleri aldığı halde, ders yükü eksik kalanların ise programından toplamda 
en az dört dersi (zorunlu dersler dahil) sağlayacak şekilde programın seçmeli derslerinden seçerek 
ders yükümlülüklerini dört dönem içerisinde tamamlamalarına, 

b) Ek-06/b’de yer alan tezsiz yüksek lisans ders aşamasında kayıtları açılan öğrencilerin tabloda 
belirtilen şekliyle ders yükümlülüklerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonuna kadar 
tamamlamalarına, 

c) Ek-06/c’de yer alan doktora yeterlik aşamasından kayıtları açılan öğrencilerin tabloda belirtilmiş olan 
eksik derslerini öncelikle kayıtlı olduğu programın en az zorunlu ders şartını sağlayacak şekilde 
tamamlamaları; zorunlu dersleri aldığı halde, ders yükü eksik kalanların ise programından toplamda 
en az dört dersi (zorunlu dersler dahil) sağlayacak şekilde programın seçmeli derslerinden seçerek 
ders yükümlülüklerini dört dönem içerisinde tamamladıktan sonra doktora yeterlik sınavına 
girmelerine, 

d) Ek-06/d’de yer alan tez öneri aşamasından kayıtları açılan öğrencilerin, tabloda belirtilmiş olan eksik 
derslerini öncelikle kayıtlı olduğu programın en az zorunlu ders şartını sağlayacak şekilde 
tamamlamaları; zorunlu dersleri aldığı halde, ders yükü eksik kalanların ise programından toplamda 
en az dört dersi (zorunlu dersler dahil) sağlayacak şekilde programın seçmeli derslerinden seçerek 
ders yükümlülüklerini dört dönem içerisinde tamamlamalarına,  

e) Ek-06/e’da yer alan ders aşamasından kaydı açılan öğrencilerin, tabloda belirtilmiş olan eksik 
derslerini öncelikle kayıtlı olduğu programın en az zorunlu ders şartını sağlayacak şekilde 
tamamlamaları; zorunlu dersleri aldığı halde, ders yükü eksik kalanların ise programından toplamda 
en az dört dersi (zorunlu dersler dahil) sağlayacak şekilde programın seçmeli derslerinden seçerek 
ders yükümlülüklerini dört dönem içerisinde tamamlamalarına,  

f) Ek-06/f’de yer alan bilimsel hazırlık aşamasından kayıtları açılan öğrencilerin, tabloda belirtildiği 
şekilde ders yükümlülüklerini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonuna kadar 
tamamlamalarına, 

g) Ek-06/g’de yer alan yabancı dil şartı ile kaydı açılan öğrencilerin 2018/2019 Bahar Yarıyılı sonuna 
kadar geçerli bir yabancı dil belgesi getirmesi halinde ders aşamasına geçmesine, 

 
karar verildi. 
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