
 

MUNZUR ÜNĠVERSĠTESĠ 

7417 SAYILI KANUN ĠLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNUNA 

EKLENEN GEÇĠCĠ 83. MADDE KAPSAMINDA 

LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE UYGULAMA ESASLARI; 

 

1. Kayıt işlemleri gerçekleştirilen tüm lisansüstü program öğrencilerinin eğitim-öğretim 

faaliyetleri, kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği süreçte yürürlükte olan Munzur 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Munzur Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları kapsamında yürütülür. 

 

2. İlgili hükümler kapsamında; 

 

a) 30/09/2022 tarihine kadar başvuru işlemini gerçekleştiren ve Munzur Üniversitesi 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 83. 

Madde Kapsamında Lisansüstü Programlara Başvuru ve Uygulama Esasları’nın 5. 

Maddesinde belirtilen koşullarda yükümlülüğünü yerine getiren lisansüstü 

program öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kayıt 

işlemleri gerçekleştirilir ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 

eğitim-öğretime başlatılır. 

 

b)  07/11/2022 tarihine kadar başvuru işlemini gerçekleştiren ve Munzur Üniversitesi 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 83. 

Madde Kapsamında Lisansüstü Programlara Başvuru ve Uygulama Esasları’nın 7. 

Maddesinde belirtilen yükümlülüğü yerine getiren lisansüstü öğrenci adaylarının 

ise 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt işlemleri 

gerçekleştirilir ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-

öğretime başlatılır. 

 

3. Kayıt işlemi gerçekleştirilen tüm lisansüstü program öğrencileri için aşağıdaki esaslar 

uygulanır; 

 

a) Önceki eğitim-öğretim sürecinde ilişiğin kesildiği öğrenim aşamasından (Bilimsel 

Hazırlık, Ders Aşaması, Tez Aşaması, Yeterlik Sınavı) itibaren öğrenime başlatılır, 

 

b) Danışmanlık görevleri ilgili Anabilim Dalı Başkanları tarafından yürütülür. 

Danışman değişikliği önerisinin bulunması halinde Munzur Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları’nın “Danışman Atanması, 

Danışman Değişikliği, Tez Konusu Belirlenmesi ve Tez Konusu Değişikliği” 

başlıklı hükümlerinde belirtildiği şekli ile danışman değişikliği işlemi 

gerçekleştirilir. 

 

 



 

 

c) Önceki eğitim-öğretim süreçleri içerisinde alınan ve yürürlükte olan Munzur 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Munzur Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları’nın ilgili hükümlerinde belirlenen 

başarı ölçütleri kapsamında başarılı olunan tüm lisansüstü dersler kayıt işleminin 

gerçekleştirildiği ilgili lisansüstü programda saydırılabilir. 

 

4. Lisansüstü program öğrencilerinin azami ve/veya asgari öğrenim süreleri ve bilimsel 

hazırlık programı kapsamında geçirilebilecek öğrenim süreleri aşağıdaki esaslara göre 

belirlenir: 

 

1) Doktora programlarında azami öğrenim süresi; 

 

a) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 

ilgili hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Senato Esasları’nın ilgili esasları uyarınca Lisansüstü derslerini başarı 

ile tamamlamış olup öğrenimine tez aşamasında yeniden başlanılması 

halinde kayıt olunan doktora programına ilişkin tez aşamasından 

başlamak üzere tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her 

eğitim-öğretim yarıyılına istinaden kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 

bakılmaksızın azami öğrenim süresi en çok sekiz yarıyıl, lisans derecesi 

ile kabul edilenler için her eğitim-öğretim yarıyılına istinaden kayıt 

yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresi en çok 

on yarıyıldır. 

 

b) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 

ilgili hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Senato Esasları’nın ilgili esasları uyarınca lisansüstü derslerini henüz 

başarıyla tamamlayamamış olup ders aşamasında yeniden başlanılması 

halinde kayıt olunan doktora programına ilişkin ders aşamasından 

başlamak üzere tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her 

eğitim-öğretim yarıyılına istinaden kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 

bakılmaksızın azami öğrenim süresi en çok on iki yarıyıl, lisans 

derecesi ile kabul edilenler için her eğitim-öğretim yarıyılına istinaden 

kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresi en 

çok on dört yarıyıldır, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Tezli yüksek lisans programlarında azami öğrenim süresi; 

 

a) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca Lisansüstü derslerini başarı ile 

tamamlamış olup öğrenimine tez aşamasında yeniden başlanılması halinde 

kayıt olunan tezli yüksek lisans programına ilişkin tez aşamasından 

başlamak üzere her eğitim-öğretim yarıyılı için kayıt yaptırılıp 

yaptırılmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresi en çok dört yarıyıldır, 

 

b) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca lisansüstü derslerini henüz başarıyla 

tamamlayamamış olup ders aşamasında yeniden başlanılması halinde kayıt 

olunan tezli yüksek lisans programına ilişkin ders aşamasından başlamak 

üzere her eğitim-öğretim yarıyılı için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 

bakılmaksızın en çok altı yarıyıldır, 

 

 

3) Tezsiz yüksek lisans programlarında azami öğrenim süresi; 

 

a) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca öğrenime yeniden başlanılması halinde 

kayıt olunan tezsiz yüksek lisans programına ilişkin her eğitim-öğretim 

yarıyılı için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın azami öğrenim 

süresi en çok üç yarıyıldır. 

 

4) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca bilimsel hazırlık programında öğrenime 

yeniden başlanılması halinde kayıt olunan lisansüstü programa ilişkin her 

eğitim-öğretim yarıyılı için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın 

bilimsel hazırlık programının öğrenim süresi en çok iki yarıyıldır. Bilimsel 

hazırlık programında geçirilen öğrenim süresi, bu maddenin ilgili lisansüstü 

programları için belirtilen azami öğrenim sürelerine dâhil edilmez. 

 

5) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca olmak üzere, ilgili lisansüstü programa 

yeniden kayıt yapılan eğitim-öğretim yarıyılından itibaren kayıt dondurma 

talebinde bulunulması halinde kayıt dondurulan eğitim-öğretim yarıyılları bu 

maddenin ilgili lisansüstü programları için belirtilen azami öğrenim sürelerine 

dâhil edilmez, ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı 

geçirdikleri süreler bu maddenin ilgili lisansüstü programları için belirtilen 

azami öğrenim süresine dâhil edilir. 



 

6) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca Lisansüstü derslerini başarı ile tamamlamış 

olup öğrenime tez aşamasında başlanılması halinde yeniden kayıt yapılan 

eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde tez savunma sınavına tabi tutulacağı şekilde 

olmak koşulu ile tezini teslim etmek isteyen öğrenciler için Munzur 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Munzur 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları’nın ilgili 

hükümlerinde mezuniyet için belirtilen asgari öğrenim süreleri dikkate 

alınmaz. 

 

5. Önceki eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenim görülen lisansüstü programların ilgili 

hükümler gereği mevcut koşullarda öğrenci alımının durdurulmuş olması veya 

kapatılması halinde ilgili tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin ders 

veya tez aşamasında bulunma durumlarına göre olmak üzere eğitim-öğretim sürecinin 

yürütülmesinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır;  

 

a) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca lisansüstü derslerini başarı ile tamamlamış olup 

tez aşamasında bulunan tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin tez 

aşamasına ilişkin işlemleri, öğrenci alımı durdurulmuş olan veya kapatılan ilgili 

lisansüstü programlara kayıtlarının yapıldığı şekli ile yürütülür, 

 

b) Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümleri ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato 

Esasları’nın ilgili esasları uyarınca lisansüstü derslerini henüz tamamlayamamış 

olup ders aşamasında bulunan öğrencilerin öğrenimine ilişkin işlemleri Enstitü 

Yönetim Kurulu ile belirlenen koordinatör Anabilim Dalları bünyesinde bulunan 

ve program düzeyi itibariyle uygun olan lisansüstü programlara intibak 

işlemlerinin yapıldığı şekli ile yürütülür (tezli yüksek lisans programı öğrencisi 

için koordinatör Anabilim Dalı bünyesinde bulunan tezli yüksek lisans programına 

intibak işlemleri yapılır, doktora programı öğrencisi için koordinatör Anabilim 

Dalı bünyesinde bulunan doktora programına intibak işlemleri yapılır), 

 

 

c) Munzur Üniversitesi ile diğer yükseköğretim kurumunda yürütülen ve başvuru 

işlemini gerçekleştiren öğrenciler tarafından kayıtlı olunan ortak lisansüstü 

programlar kapsamında olmak üzere başvuru işlemini gerçekleştiren öğrencilerin; 

 

1) İlgili hükümler kapsamında mevcut koşullarda öğrenci alımı durdurulmamış 

olan ve aktif durumda olan yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programa 

kayıt işleminin gerçekleştirildiği şekilde eğitim-öğretim süreci devam ettirilir. 



2) Her iki yükseköğretim kurumunda öğrenci alımının durdurulmuş olması veya 

kapatılmış olması halinde, Munzur Üniversitesi bünyesinde ilgili hükümler 

kapsamında mevcut koşullarda öğrenci alımı durdurulmamış olan ve aktif 

durumda olan aynı veya benzer isme sahip olan lisansüstü programa kayıt 

işleminin gerçekleştirildiği şekilde eğitim-öğretim süreci devam ettirilir.  

 

6. 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama 

İlkeleri'nin 28. Maddesinde “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 

belirlenmesine...” şeklinde belirtilen hüküm uyarınca kayıt işlemi gerçekleştirilen 

lisansüstü program kapsamında; 

 

a) 03/10/2022 tarihine kadar katkı payı/öğrenim ücreti ve/veya tezsiz yüksek 

lisans programları için harç ücreti ödeme işlemini gerçekleştiren lisansüstü 

program öğrencileri 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-

öğretime başlatılır, 

 

b) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretime 

başlatılacak olan lisansüstü program öğrencileri tarafından gerçekleştirilmesi 

gerekli katkı payı/öğrenim ücreti ve/veya tezsiz yüksek lisans programları için 

harç ücreti ödeme işlemi ilgili hükümler kapsamında diğer lisansüstü program 

öğrencilerinin tabi olduğu ve Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi’nde “Katkı 

Payı/Öğrenim ve Tezsiz Yüksek Lisans Harç Ücreti Ödeme İşlemleri” şeklinde 

belirtilen tarih aralığında gerçekleştirilir. 

 

7. Munzur Üniversitesi Lisansüstü programlarına ilgili kanun hükümleri kapsamında 

öğrenci adayları tarafından yalnızca 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için geçerli 

olmak üzere yatay geçiş yolu ile kayıt yapılabilmesi için Munzur Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

ve Öğretim Senato Esasları’nın “Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” başlıklı 

maddelerinde belirtilen hükümler kapsamında ve söz konusu yatay geçiş yolu ile 

öğrenci kabulü için kontenjan sınırının bulunmayacağı şekilde olmak üzere ilgili 

öğrenci adayları tarafından; 

 

a) İlişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuru işlemi 

gerçekleştirilmesi ve başvuru sonucunda öğrencilik hakkı kazanılmış 

olması, 

b) Öğrencilik hakkının kazanıldığı ilgili yükseköğretim kurumunda ve/veya 

lisansüstü programda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için eğitim-öğretime 

başlanmamış olması/ders kaydı işleminin gerçekleştirilmemiş olması 

gerekir. 



c) Mevcut koşullarda öğrenci alımı durdurulan lisansüstü programlara yatay 

geçiş yolu ile kayıt yapılamaz. 

 

8. Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Munzur 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları kapsamında öğretim 

üyelerinin danışmanlık görevini yürütebileceği lisansüstü öğrenci sayısına ilişkin 

Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  43. Maddesinin (7) 

numaralı bendinde “Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve 

üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu 

kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.” şeklinde belirtilen hüküm haricinde ilgili madde 

hükmünde belirtilen danışmanlık sayılarının 7417 sayılı Af Kanunu’ndan yararlanarak 

yeniden kayıt yaptıran lisansüstü program öğrencileri dikkate alınarak ilgili öğretim 

üyelerinin talep etmesi halinde en fazla %50’ye kadar olmak üzere Enstitü Yönetim 

Kurulu Kararı ile artırılabilir.  

 

9. Bu Başvuru ve Uygulama Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

yayınlanabilecek uygulamalar kapsamında alınacak Senato kararlarına istinaden 

güncel şekli ile uygulanır.  


