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YÖNETMELİK

Bezm�alem Vakıf Ün�vers�tes�nden:

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmel�ğ�n  amacı;  Bezm�alem  Vakıf  Ün�vers�tes�ne  bağlı  enst�tülerde  yürütülen

l�sansüstü eğ�t�m, öğret�m ve sınavlara �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE  2  –  (1)  Bu  Yönetmel�k,  Bezm�alem  Vakıf  Ün�vers�tes�ne  bağlı  enst�tüler  tarafından  yürütülen

l�sansüstü programlara öğrenc� kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğ�t�m ve öğret�m �le araştırma, uygulama ve
sınavlara �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981  tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a)  Danışman:  Öğrenc�ye  ders,  sem�ner,  tez  ve  benzer�  çalışmalarında  rehberl�k  etmek  üzere  enst�tü  yönet�m

kurulu tarafından atanan öğret�m üyes�n�,
b) Enst�tü: Bezm�alem Vakıf Ün�vers�tes�ne bağlı l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m yapan enst�tüler�,
c) Enst�tü kurulu: İlg�l� enst�tü kurulunu,
ç) Enst�tü yönet�m kurulu: İlg�l� enst�tü yönet�m kurulunu,
d)  İnt�hal:  Başkalarının  f�k�rler�n�,  metotlarını,  ver�ler�n�  veya  eserler�n�  b�l�msel  kurallara  uygun  b�ç�mde  atıf

yapmadan kısmen veya tamamen kend� eser� g�b� göstermey�,
e) Rektör: Bezm�alem Vakıf Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Senato: Bezm�alem Vakıf Ün�vers�tes� Senatosunu,
g)  Uygulama  esasları:  Senato  tarafından  onaylanmış  Ün�vers�teye  a�t  l�sansüstü  eğ�t�m  ve  öğret�m  uygulama

esaslarını,
ğ) Ün�vers�te: Bezm�alem Vakıf Ün�vers�tes�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
L坚sansüstü Eğ坚t坚m ve Öğret坚mle İlg坚l坚 Genel Esaslar

L坚sansüstü eğ坚t坚m
MADDE 5 – (1) L�sansüstü eğ�t�m; tezl� ve tezs�z yüksek l�sans �le doktora programlarından oluşur.
(2)  Yen�  b�r  l�sansüstü  program,  b�r  anab�l�m  dalının  öner�s�,  enst�tü  yönet�m  kurulunun  uygun  görüşü,

Senatonun kararı ve Yükseköğret�m Kurulunun onayı �le açılır.
(3)  Bölüm  veya  anab�l�m  dalından  farklı  ad  taşıyan,  d�s�pl�nler  arası  b�r  l�sansüstü  program  açılab�l�r.  İlg�l�

anab�l�m dalı başkanlarından b�r� veya  �lg�l� anab�l�m dallarında görevl� b�r öğret�m üyes�  enst�tü müdürü  tarafından bu
programı yürütmek üzere görevlend�r�l�r.

(4)  L�sansüstü  programların  müfredatı,  başvurma  koşulları  ve  d�ğer  hususlar  �le  �lg�l�  kurallar  uygulama
esaslarında bel�rt�l�r. Kontenjanlar �le başvuru takv�m� ve �sten�len belgeler enst�tüce �lan ed�l�r.

(5) L�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m yapmak üzere yurt �ç� ve yurt dışı yükseköğret�m kurumları �le ortak l�sansüstü
programlar  açılab�l�r.  Bu  programların  uygulanmasına  �l�şk�n  esaslar,  �lg�l�  mevzuat  çerçeves�nde  Senato  tarafından
bel�rlen�r.

(6)  Yüksek  l�sans  ve  doktora  programlarına  hang�  l�sans  ve  yüksek  l�sans  programlarından  mezun  olanların
başvurab�leceğ�  anab�l�m  dalı  başkanlığının  görüşü  �le  enst�tüler  tarafından  bel�rlenmekle  b�rl�kte  gerek  görülmes�
durumunda Ün�vers�telerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğret�m Kurulu kararı �le bel�rleneb�l�r.

(7)  L�sansüstü  öğrenc�  alımlarında  dörtlük  s�stemdek�  notların  yüzlük  s�stemdek�  karşılıkları  Yükseköğret�m
Kurulu tarafından bel�rlenen not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

(8) L�sansüstü programlarla �lg�l� olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşları �le protokol düzenleneb�l�r.
Dönemler
MADDE 6 – (1) B�r eğ�t�m ve öğret�m yılı en çok üç dönemden oluşur. Her b�r l�sansüstü programın kaç dönem

olacağı,  bunların  süres�  ve  şekl�,  �lg�l�  anab�l�m  dalı  başkanlığının  öner�s�,  enst�tü  yönet�m  kurulu  kararı  ve  Senato
onayıyla bel�rlen�r.

(2) Yarıyıl süres�, b�r yarıyıla a�t ders kayıt başlangıç tar�h� �le bütünleme haftası b�t�m� arasındak� süred�r.
Öğret坚m planları, dersler ve AKTS değerler坚
MADDE  7  –  (1)  Enst�tü  anab�l�m  dallarındak�  l�sansüstü  öğret�m  planları,  l�sansüstü  programdan  mezun

olunab�lmes� �ç�n alınması gereken zorunlu/seçmel� dersler, tez, sem�ner ve benzer� çalışmaları �le kred� toplamlarıdır. Bu
öğret�m planları bu Yönetmel�kte bel�rt�len asgar� muhtevaya uymak şartı �le enst�tü kurulunda görüşülerek onaylanır.



(2) B�r yarıyılda hang� l�sansüstü dersler�n açılacağı ve bu dersler�n hang� öğret�m üyeler� tarafından ver�leceğ�,
enst�tü anab�l�m dalları başkanlarının öner�ler� üzer�ne enst�tü yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

(3)  Yükseköğret�m  Kurulu  tarafından  �lg�l�  programın  yer  aldığı  d�ploma  düzey�  ve  alan  �ç�n,  Türk�ye
Yükseköğret�m Yeterl�l�kler  Çerçeves�ne  göre  kred�  aralığı  ve  öğrenc�ler�n  çalışma  saat�  göz  önünde  tutularak  AKTS
(Avrupa Kred� Transfer S�stem�) kred�s� kullanılır.

(4) Enst�tü yönet�m kurulu tarafından onaylanan dersler �ç�nden hang�ler�n�n öğrenc�ler�n ders programlarında yer
alacağına,  öğrenc�  �le  b�rl�kte  öğrenc�n�n  danışmanı  karar  ver�r.  Danışmanlık  görev�  tez  danışmanı  atanıncaya  kadar,
enst�tü anab�l�m dalı başkanı tarafından yapılır.

(5) Uzmanlık alan ders� �le �lg�l� hususlar uygulama esaslarında bel�rlen�r.
Öğret坚m d坚l坚
MADDE 8  –  (1)  Eğ�t�m  ve  öğret�m  d�l�,  açılacak  programlara  göre  Senato  tarafından  bel�rlen�r. Ün�vers�tede

farklı d�llerde program açılab�l�r. B�r programda b�rden çok d�lde eğ�t�m ver�leb�l�r.
(2) Öğrenc�n�n  kabul  ed�ld�ğ�  programa  kayıt  yaptırab�lmes�  �ç�n  gerekl�  d�l  yeterl�l�kler�  uygulama  esaslarında

bel�rlen�r. Öğrenc� �lg�l� programın eğ�t�m d�l�n� veya d�ller�n� �lg�l� programın aradığı sev�yede b�ld�ğ�n� belgelemed�kçe,
�lg�l� l�sansüstü programına kaydı yapılmaz.

(3)  Yabancı  d�l  düzey�,  Yükseköğret�m  Kurulu  tarafından  kabul  ed�len  merkez�  yabancı  d�l  sınavları  �le
eşdeğerl�ğ�  kabul  ed�len  uluslararası  yabancı  d�l  sınavları  veya  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleşt�rme  Merkez�  tarafından
eşdeğerl�ğ�  kabul  ed�len  uluslararası  yabancı  d�l  sınavları  �le  tesp�t  ed�l�r.  Aranılacak  en  düşük  puanlar  uygulama
esaslarında bel�rlen�r.

(4) Enst�tülerde yüksek  l�sans programına kayıt  yaptıran öğrenc�ler  �ç�n,  �steğe bağlı  yabancı  d�l  hazırlık  sınıfı
açılab�l�r. Yabancı  d�l  hazırlık  sınıfı  öğrenc�ler�n�n,  kayıt,  eğ�t�möğret�m,  sınav  ve  başarı  durumlarına  �l�şk�n  �şlemler�,
�lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L坚sansüstü Programlara Başvuru Koşulları

L坚sansüstü programlara başvuru
MADDE 9 – (1) L�sansüstü programlara başvuracak adayların;
a) 20/4/2016  tar�hl�  ve  29690  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  L�sansüstü  Eğ�t�m  ve Öğret�m Yönetmel�ğ�

hükümler�nde bel�rt�len şartları taşımaları,
b) Uygulama esaslarında �lg�l� program �ç�n bel�rlenen d�ğer koşulları sağlamaları,
gerek�r.
Yabancı uyruklu öğrenc坚 kabulü
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklularla yurt dışında  �kamet  eden Türk vatandaşlarının  l�sansüstü programlara

kabul  ed�leb�lmes�  �ç�n  b�r  l�sans  veya  yüksek  l�sans  programının  d�plomasına  sah�p  olması  gerek�r.  Yurtdışındak�
yükseköğret�m kurumlarından mezun olan adaylar �ç�n Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından alınan denkl�k belges� (tıp
doktorluğu ve d�ş hek�ml�ğ� alanları dışında okul tanıma yazısı) �braz ed�lmel�d�r.

(2)  Yabancı  uyruklu  adaylarla  yurt  dışında  �kamet  eden  Türk  vatandaşları  �le  �lg�l�  d�ğer  hususlar  uygulama
esaslarında bel�rlen�r.

Özel öğrenc坚 kabulü
MADDE 11 – (1) B�r yükseköğret�m kurumu mezunu veya öğrenc�s� olup, bel�rl� b�r konuda b�lg�s�n� artırmak

�steyenler, enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının onayı �le açılmış olan l�sansüstü derslere özel öğrenc� olarak kabul ed�leb�l�r.
Özel öğrenc�l�k �lg�l� programda doğrudan derece elde etmeye yönel�k b�r eğ�t�m olmayıp süres� �k� yarıyılı geçemez. Özel
öğrenc� statüsünde ders alanlar öğrenc�l�k haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenc�ler derse devam, sınav, d�s�pl�n ve
benzer� yükümlülükler� yer�ne get�rmek zorundadır.

(2)  Ün�vers�tede  özel  öğrenc�l�k  statüsünde  alınan  dersler�n  kred�ler�,  öğrenc�l�k  hakkı  kazanılan  programın
dersler�n�n kred�ler�ne  sayılab�l�r. Sayılan bu dersler,  en  fazla  zorunlu kred�  sayısının yarısından  fazlası  olamaz. Hang�
dersler�n sayılacağı, anab�l�m dalı başkanlığının görüşü alınarak, enst�tü yönet�m kurulu kararı �le bel�rlen�r.

(3) Özel öğrenc�ler �le �lg�l� d�ğer hususlar uygulama esaslarında bel�rlen�r.
Yatay geç坚ş yoluyla öğrenc坚 kabulü
MADDE 12 – (1) Yatay geç�ş �ç�n öğrenc�n�n Ün�vers�te �ç�ndek� başka b�r enst�tü anab�l�m dalında veya başka

b�r  yükseköğret�m  kurumunun  l�sansüstü  programında  en  az  b�r  yarıyılını  tamamlamış,  bulunduğu  programın
tamamlanab�lmes�  �ç�n  azam�  öğren�m  süres�n�n  yarısını  henüz  tamamlamamış,  d�s�pl�n  cezası  almamış,  ayrılacağı
l�sansüstü  programındak�  geç�ş  yapacağı  yarıyıla  kadar  olan  dersler�n�n  tümünü  normal  süres�  �ç�nde  başarmış  ve
enst�tünün asgar� başvuru koşullarını sağlamış olması gerek�r.

(2) Doktora tez öner�s� kabul ed�lm�ş olan öğrenc�ler yatay geç�ş yapamazlar.
(3)  Yatay  geç�ş  �ç�n  başvuruların  en  geç  ders  kayıtlarından  on  gün  önces�ne  kadar  enst�tü  müdürlükler�ne

yapılması gerek�r.
(4)  Yatay  geç�ş  yoluyla  alınacak  öğrenc�  sayıları  �lg�l�  anab�l�m  dallarının  görüşler�  alınarak  enst�tü  yönet�m

kurulunda bel�rlen�r ve Rektörlüğün onayını müteak�p yarıyıl başlamadan önce �lan ed�l�r.
(5)  Tezs�z  yüksek  l�sans  programından,  tezl�  yüksek  l�sans  programına  geç�ş  yapmak  �steyen  öğrenc�;  tezl�

yüksek  l�sans  programına  başvuru  koşullarını  ve  yatay  geç�ş  koşullarını  sağlayarak  �lg�l�  anab�l�m  dalı  başkanlığının
öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla geç�ş yapab�l�r. Bu durumda tezs�z yüksek l�sans programında alınan dersler,
�lg�l� anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulu kararıyla tezl� yüksek l�sans programındak� dersler�n
yer�ne sayılab�l�r.

(6) Yatay geç�ş �ç�n başvuran öğrenc�n�n not dökümü ve ders �çer�kler�, �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığı tarafından
değerlend�r�l�r. Anab�l�m dalı başkanlığı gerekl� görmes� hal�nde �lg�l� öğrenc�n�n müracaat ett�ğ� programa �nt�bakı �ç�n ek
dersler almasını önereb�l�r. Yatay geç�ş �şlem�, enst�tü yönet�m kurulu kararı �le kes�nleş�r.



B坚l坚msel hazırlık programına öğrenc坚 kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek l�sans ve doktora programlarına kabul ed�len öğrenc�lerden l�sans veya yüksek l�sans

dereces�n� kabul ed�ld�kler� yüksek l�sans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar �le l�sans veya yüksek
l�sans dereces�n�  Ün�vers�te  dışındak�  yükseköğret�m  kurumlarından  almış  olan  yüksek  l�sans  veya  doktora  programı
adayları �ç�n eks�kl�kler�n� g�dermek amacıyla b�l�msel hazırlık programı uygulanab�l�r.

(2) B�l�msel hazırlık programında alınması zorunlu dersler,  �lg�l�  l�sansüstü programını tamamlamak �ç�n gerekl�
görülen dersler�n yer�ne geçemez. Ancak b�l�msel hazırlık programındak� b�r öğrenc�,  b�l�msel  hazırlık  dersler�n�n yanı
sıra enst�tü anab�l�m dalı başkanlığının öner�s� ve enst�tü yönet�m kurulunun onayı �le l�sansüstü programa yönel�k dersler
de alab�l�r.

(3) B�l�msel hazırlık programı en fazla otuz AKTS ders yükünden oluşur.
(4) B�l�msel hazırlık programı �le �lg�l� devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders

tekrarı, kayıt s�lme ve d�ğer esaslarda bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
(5) B�l�msel hazırlık programında geç�r�lecek süre en çok �k� yarıyıldır. Yaz öğret�m� bu süreye dâh�l ed�lmez. Bu

süre  dönem  �z�nler�  dışında  uzatılamaz  ve  süre  sonunda  başarılı  olamayan  öğrenc�n�n  enst�tü  �le  �l�ş�ğ�  kes�l�r.  Bu
programda geç�r�len süre yüksek l�sans veya doktora programı süreler�ne dâh�l ed�lmez.

(6)  B�l�msel  hazırlık  programı  kapsamında  alınan  dersler�n  notları  l�sansüstü  mezun�yet  notuna  katılmaz;
öğrenc�n�n transkr�pt�nde göster�l�r.

Yabancı d坚l hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Enst�tülerde yüksek l�sans programına kayıt yaptıran öğrenc�ler �ç�n, �steğe bağlı yabancı d�l

hazırlık sınıfı açılab�l�r. Yabancı d�l hazırlık sınıfı öğrenc�ler�n�n, kayıt, eğ�t�möğret�m, sınav ve başarı durumlarına �l�şk�n
�şlemler�, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemler坚 ve Dersler

L坚sansüstü programlara kes坚n kayıt
MADDE 15 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların  l�stes�, enst�tü  tarafından

onaylanır, kayıt tar�hler� �le b�rl�kte �lan ed�l�r.
(2) Kes�n kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, �lan ed�len tar�hlerde, adaylar tarafından b�zzat yapılır.

Bel�rlenen kayıt  tar�hler�nde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçm�ş sayılırlar. Bu adayların yer�ne yedek
l�stedek� sıralamaya göre kayıt yapılır.

(3) Eks�k belge �le kes�n kayıt yapılamaz.
(4) Kes�n kaydını yaptıran öğrenc�n�n sunduğu belge ve b�lg�ler�n doğru olmadığının bel�rlenmes� durumunda,

hang�  yarıyılda  olduğuna  bakılmadan  enst�tüdek�  kaydı  enst�tü  yönet�m  kurulu  kararı  �le  �ptal  ed�l�r.  Söz  konusu
öğrenc�n�n  mezun  olması  hal�nde  kend�s�ne  ver�lm�ş  olan  tüm  belgeler,  d�ploma  dâh�l  �ptal  ed�l�r  ve  hakkında  �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre �şlem yapılır.

L坚sansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 16 – (1) Öğrenc�ler, her yarıyılda �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre öğren�m ücret�n� ödeyerek alacakları

dersler  veya  yapacakları  sem�ner  ve  tez  g�b�  çalışmalar  �ç�n  dönem  kaydı  yaptırmak  zorundadır.  İlg�l�  mevzuat
hükümler�ne göre öğren�m ücret�n� ödemeyen ve mazeretler� enst�tü yönet�m kurulunca kabul ed�lmeyenler, o dönem �ç�n
ders kaydı yaptıramaz ve öğrenc�l�k haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt �şlemler�n�n öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden
yapılması ve danışman tarafından onaylanması gerek�r.

(2)  Mazeretler�  enst�tü  yönet�m  kurulunca  kabul  ed�len  öğrenc�ler  dönem  kayıtlarını  bel�rled�kler�  vek�ller�
tarafından da yaptırab�l�rler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akadem�k takv�me göre yapılır.
(4)  Öğrenc�ler,  ders  kayıtlarını  tak�p  eden  �k�  hafta  �ç�nde  kayıt  yaptırdıkları  ders�/dersler�  danışman  onayı  �le

bırakab�l�r veya yen� dersler alab�l�rler. Ancak, yapılacak ders s�lme �şlem� sonucunda, o derse kayıtlı öğrenc� sayısının
enst�tü kurulunda bel�rt�len yeterl� sayının altına düşmes� durumunda, o ders �ç�n s�lme �şlem� yapılmaz.

(5) Kayıt süres� �çer�s�nde dönem kaydını yaptırmayan öğrenc�ler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetm�ş olur.
Kaybed�len yarıyıl öğren�m süres�nden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam ed�lemez.

(6)  Tezl�  programlarda  öğren�m  gören  öğrenc�ler,  tez  süres�nce  her  yarıyıl  tez  çalışmasına  kayıt  yaptırmak
zorundadır.

(7) L�sansüstü programlarda b�r öğrenc�n�n b�r yarıyıl  �ç�n alab�leceğ� dersler  �le  �lg�l� d�ğer hususlar uygulama
esaslarında bel�rlen�r.

Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt s坚ld坚rme
MADDE 17 – (1) Kayıt dondurmak �ç�n yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı �le yarıyılın �lk on

�ş günü �ç�nde yapılır. Öğrenc�n�n kayıt dondurma �steğ� b�r yarıyıldan az olmaz. Haklı ve geçerl� nedenler çerçeves�nde
eğ�t�m ve öğret�m süres�nce en çok �k� yarıyıl süre �le kayıt dondurulab�l�r.

(2) Mazeret, kayıt dondurma ve kayıt s�ld�rme �le �lg�l� d�ğer hususlar uygulama esaslarında bel�rlen�r.
Derslere devam
MADDE 18 – (1) Teor�k ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Her ders �ç�n ayrı ayrı olmak üzere mazeretl�

veya  mazerets�z  olarak  uygulamalı  ders  saat�n�n  %20’s�nden,  teor�k  ders  saat�n�n  %30’undan  fazlasına  katılmayan
öğrenc� o ders veya dersler�n yarıyıl sonu bütünleme sınavlarına alınmaz ve öğrenc�ye F1 notu ver�l�r.

(2)  Devam  yükümlülüğü,  ders�  veren  öğret�m  üyes�  tarafından  tak�p  ed�l�r  ve  �lg�l�  anab�l�m  dalı  �le  enst�tü
müdürlüğü tarafından denetlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlend坚rme Esasları

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılab�l�r.
(3) Her ders  �ç�n en az b�r ara  sınav yapılır. Proje, ödev, laboratuvar ve benzer� çalışmalar da ara  sınav yer�ne

sayılab�l�r.



(4) Derse devam koşulunu yer�ne get�ren öğrenc�, bel�rlenen gün ve saatte o ders�n yarıyıl sonu sınavına g�rmek
zorundadır.

(5) Yarıyıl sonu sınavına g�rme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretl� g�rmeyen öğrenc�lerle g�r�p de başarısız
duruma düşen öğrenc�ler bütünleme sınavına g�rerler.

(6) Sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza neden�yle mahall�n mülk� am�r�nden alınacak
belge �le mazeret�n� belgelend�ren öğrenc�ye, g�remed�ğ� ara sınavlar �ç�n enst�tü yönet�m kurulunca mazeret sınavı hakkı
ver�l�r. D�ğer mazeretler hakkında enst�tü yönet�m kurulunca karar ver�l�r.

(7) Yapılan sınavlara a�t tutanaklar, sınav kağıtları, yoklama kağıtları, cevap anahtarı, opt�k okuyucular, ödev ve
uygulamalara a�t belgeler sınavı tak�p eden üç �ş günü �ç�nde kapalı zarfta enst�tüye tesl�m ed�l�r.

(8)  Yeterl�k,  sev�ye  tesp�t  veya  ders  başarılarını  ölçen  tüm  sınavlar  �le  �lg�l�  belgeler�n  saklanması  �le  sınav
güvenl�ğ�n�n sağlanmasına �l�şk�n �lkeler Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenen �lkelere göre uygulanır.

Sınavlarda değerlend坚rme ve başarı
MADDE 20 – (1) Ders başarısının tesp�t�ne �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzer�nden ver�len puanlar �le değerlend�r�l�r.
b) B�r  l�sansüstü  ders�n  yarıyıl  kred�  değer�,  b�r  yarıyıl  devam  eden  b�r  ders�n  haftalık  kuramsal  ders  saat�n�n

tamamı �le laboratuar veya alan çalışması g�b� uygulamalı saatler�n yarısının toplamıdır.
c)  B�r  derstek�  başarı  durumu  ders  başarı  notu  �le  bel�rlen�r.  Ders  başarı  notu,  öğrenc�n�n  yarıyıl  �ç�nde  ara

sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler g�b� çalışmalarda gösterd�ğ� başarı ve yarıyıl sınavının b�rl�kte değerlend�r�lmes�
�le elde ed�l�r. Ara sınavın veya bu sınav yer�ne sayılan ödevler�n %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının da %60’ı alınmak
suret�yle  öğrenc�n�n  başarı  notu  hesaplanır.  Bu  oranların  hesabında  kes�rler  aynen  korunur,  ancak  başarı  puanının
hesabında kes�rl� sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

ç) Ders geçme notu yüksek l�sansta en az 65, doktorada �se en az 75’t�r. Yarıyıl sonu sınavlarından da en az bu
puanların alınmış olması gerek�r.

d) Ders başarı durumunu �fade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
1) Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük S�steme Çevr�m Tablosu:
            Harf Notu                     Katsayısı                                  Başarı Notu
                 AA                              4,00                                         90100
                 BA                              3,50                                          8089
                 BB                              3,00                                          7079
                 CB                              2,50                                          6569
                 CC                              2,00                                          6064
                   F                                  0                                              059
2) FG (Sınava g�rmed�)                  0
3) FF (Devamsız)                           0
4) BŞ (Başarılı)                              
5) BZ (Başarısız)                            
e) D�ğer notlar;
1) G notu: Kred�s�z derslerde başarılı,
2) K notu: Kred�s�z derslerde başarısız,
3) F1 notu: Devamsız, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına g�rme hakkı yok, başarısız,
4) F2 notu: Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına g�rmed�, başarısız,
5) F3 notu: Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına g�rd�, başarısız,
olarak tanımlanır.
Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının �ncelenmes� sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı

veya kopya yapılmasına  yardım  ett�ğ�  tesp�t  ed�len  öğrenc�  o  sınavdan  sıfır  (0)  almış  sayılır.  Bu  öğrenc�ler  hakkında
ayrıca �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre �şlem yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Kayıt yaptırılan dersler�n başarılması zorunludur.
(2) Öğrenc�ler başarısız oldukları dersler�, açıldığı �lk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. Bu dersler�n en geç tak�p

eden �k� yarıyıl �çer�s�nde açılmaması durumunda, danışman ve �lg�l� anab�l�m dalı başkanlığınca  tekl�f ed�len ve enst�tü
yönet�m kurulunca onaylanan ders veya dersler� alırlar.

(3) B�r  ders� müfredatta  bel�rt�len  dönemde  almayan  ya da  alamayan öğrenc�ler,  bu ders�  açıldığı  �lk  dönemde
almak zorundadırlar.

(4) Doktora programına dah�l öğrenc�ler�n yeterl�k sınavına g�reb�lmeler� �ç�n bütün dersler�n� başarmış olmaları
gerek�r.

(5)  Öğrenc�ler,  genel  not  ortalamalarını  yükseltmek  amacıyla  başarılı  oldukları  dersler�  b�r  kez  tekrarlayab�l�r.
Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler �ç�n öğrenc�n�n aldığı en son not geçerl�d�r. Öğrenc�ler, not ortalamasını
yükseltmek �ç�n tekrar ett�kler� derslerden başarısız olmaları hal�nde bu dersler� tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması
MADDE 23 – (1) Öğrenc�n�n aldığı tüm notlar not döküm belges�ne �şlen�r.
(2) Öğrenc�n�n başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük s�stemlere göre GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)

olarak hesaplanır.  GANO;  öğrenc�n�n  l�sansüstü  programda  öğren�m�ne  başladığı  andan  �t�baren,  tamamlamış  olduğu
yarıyıl da dâh�l olmak üzere, aldığı tüm dersler�n başarı notlarının kred�ler�yle çarpımları toplamının �lk yarıyıldan �t�baren
alınan dersler�n kred�ler� toplamına bölünmes�yle hesaplanır. Sonuç, v�rgülden sonra �k� hane olacak şek�lde yuvarlatılır.

Notların 坚lanı ve sonuçlara 坚t坚raz
MADDE 24 – (1) Öğret�m üyeler�,  l�sansüstü programlarda  yer  alan  dersler�n  sınav  sonuçlarını,  yarıyıl  sonu

sınavlarının tamamlanmasını tak�p eden en geç beş �ş günü �ç�nde Ün�vers�te B�lg� S�stem�ne (UBS) g�rerler. Sınav notları
ve başarı durumları �lg�l� öğret�m üyes� tarafından Ün�vers�te B�lg� S�stem�nde (UBS) �lan ed�l�r.



(2)  Öğrenc�ler,  sınav  sonuçlarının  �lan  ed�lmes�nden  �t�baren  en  geç  beş  �ş  günü  �ç�nde  enst�tü  müdürlüğüne
d�lekçe  �le  başvurarak  sınav  evrakının  ve/veya  başarı  notunun  �ncelenmes�n�  �steyeb�l�r.  Enst�tü  yönet�m�  bu  sınav
evrakını ve/veya başarı notunu, madd� hata yönünden  �lg�l� öğret�m üyes�ne yen�den  �nceleteb�l�r. Sınav evrakı ve/veya
başarı  notunda,  �lg�l�  öğret�m  üyes�  tarafından madd�  b�r  hata  tesp�t  ed�l�rse,  bu  hata  enst�tü  yönet�m  kurulu  kararı  �le
düzelt�l�r ve ver�len karar, başvuru tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün �ç�nde öğrenc�ye b�ld�r�l�r.

Muaf坚yet
MADDE 25 –  (1)  Öğrenc�ler�n,  daha  önce  Ün�vers�te  �ç�  veya  Ün�vers�te  dışı  l�sansüstü  programda  başarılı

oldukları derslerden muaf olarak değerlend�r�leb�lmeler� �ç�n, enst�tü müdürlüğüne muaf�yet �sted�kler� dersler� bel�rten b�r
d�lekçe ve ek�nde not döküm belges� �le ders �çer�kler�n� kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerek�r.

(2) Başvurular, öğrenc�n�n ders kaydını yaptırdığı yarıyılın �k�nc� haftasının sonuna kadar yapılır. Muaf�yet �steğ�,
�lg�l�  anab�l�m  dalı  görüşüne  �st�naden  enst�tü  yönet�m  kurulunca  değerlend�r�l�r  ve  karara  bağlanarak  �nt�bakı  yapılır.
Muaf�yet  taleb�  enst�tü  yönet�m kurulu  tarafından  karara  bağlanıncaya  kadar  öğrenc�ler, muaf�yet  taleb�nde  bulunduğu
derse/derslere devam eder.

(3) D�ğer l�sansüstü programlardan alınan dersler�n muaf olarak sayılab�lmes� �ç�n; muaf�yet taleb�nde bulunulan
ders�n/dersler�n başarı notunun, 20 nc� maddede bel�rlenen harf notlarından yüksek l�sans �ç�n en az CC harf notu veya
karşılığı, doktora �ç�n en az CB harf notu veya karşılığı olması gerek�r. L�sansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak
değerlend�r�len ders/dersler  �ç�n  en  az CC/CB  harf  notu  veya  karşılığı  aranmadan  başarılı  olanlar  bu  derslerden muaf
sayılab�l�r.

(4)  Uluslararası  ve  ulusal  öğrenc�  değ�ş�m  programları  kapsamında  öğrenc�n�n  aldığı  dersler�n  notları
Ün�vers�tede uygulanan not s�stem�ne dönüştürülerek not döküm belges�ne �şlen�r.

(5) Enst�tü yönet�m kurulunca  �nt�bakları ve/veya muaf�yetler� uygun görülen dersler�n notları bu Yönetmel�kte
bel�rt�len harf notlarına çevr�lerek Ün�vers�te B�lg� S�stem�ne (UBS) �şlen�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş坚tl坚 ve Son Hükümler

Engell坚 öğrenc坚ler
MADDE 26 – (1)  Engell�l�k  durumu  ve  dereces�  sağlık  raporu  �le  kanıtlanmış  l�sansüstü  programlara  kayıtlı

öğrenc�, bu Yönetmel�ğ�n ders  almaya  �l�şk�n hükümler�ne uymakla yükümlüdür. Ancak engel� neden�yle herhang� b�r
ders�n gerekler�n� yer�ne get�rmekte güçlük çekmes� durumunda, danışmanının ve ders�n öğret�m elemanının onayıyla söz
konusu  güçlükler�n  g�der�lmes�ne  �l�şk�n  değ�ş�kl�kler,  uyarlamalar,  düzenlemeler  yapılarak  öğrenc�n�n  ders�  alması
sağlanır. Öğrenc� ders�n gerekler�n� yer�ne get�rem�yor �se, varsa o derse eşdeğer olan başka b�r ders alır.

(2)  L�sansüstü  programlara  kayıtlı  engell�  öğrenc�,  19  uncu  maddede  bel�rt�len  sınavlara  g�rmek  zorundadır.
Ancak öğrenc�n�n performansının  en  �y�  şek�lde değerlend�r�leb�lmes�  �ç�n  öğrenc�n�n  engel�  temel  alınarak  ders�  veren
öğret�m elemanı onayı �le sınav yer�, süres�, b�ç�m� değ�şt�r�l�p uygun hale get�r�leb�l�r. Sınavda kullanılacak özel alfabe,
b�lg�sayar, büyüteç g�b� ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı k�ş� ya da araçlar enst�tü anab�l�m dalı başkanlığı
tarafından sağlanır.

İz坚nler
MADDE  27  –  (1)  14/7/1965  tar�hl�  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  104  üncü  ve  105  �nc�

maddeler�nde  bel�rt�len mazeret  ve  hastalık  �z�nler�  �le  aynı Kanun  uyarınca  doğum  neden�yle  kadın  öğrenc�ye  ver�len
ücrets�z �z�n ve muvazzaf askerl�kte geçen süreler, azamî öğren�m süres�ne eklen�r.

D坚s坚pl坚n
MADDE 28 –  (1)  L�sansüstü  program  öğrenc�ler�n�n  d�s�pl�n  �ş  ve  �şlemler�nde,  18/8/2012  tar�hl�  ve  28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Enst�tüler�n, öğret�m programlarındak� farklılıkların gerekt�rd�ğ� durumlar �le bu Yönetmel�kte

yer  almayan  d�ğer  konularda;  2547  sayılı  Kanun,  20/4/2016  tar�hl�  ve  29690  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan
L�sansüstü  Eğ�t�m  ve  Öğret�m  Yönetmel�ğ�  ve  �lg�l�  d�ğer  mevzuat  hükümler�  �le  Senato  ve  enst�tü  yönet�m  kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel坚k
MADDE 30 – (1) 9/2/2013 tar�hl� ve 28554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezmîalem Vakıf Ün�vers�tes�

L�sansüstü Eğ�t�m ve Öğret�m Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç坚ş hükümler坚
GEÇİCİ MADDE  1–  (1)  Bu  Yönetmel�ğ�n  yayımından  önce  kayıt  yaptıran  öğrenc�ler;  30  uncu  madde  �le

yürürlükten  kaldırılan  Yönetmel�k  hükümler�ne  göre  öğren�mler�n�  sürdürürler.  Bu  öğrenc�lerden  talep  edenler  bu
Yönetmel�kle sağlanan haklardan enst�tü yönet�m kurulu kararıyla yararlanab�l�rler. Bu öğrenc�ler�n ders ve  tez dönem�
�ç�n bel�rlenen azam� süreler 20162017 eğ�t�m ve öğret�m yılı güz yarıyılından �t�baren başlar. L�sansüstü eğ�t�m�n çeş�tl�
aşamalarında bulunan öğrenc�ler�n süre açısından �nt�bakları enst�tü tarafından yapılır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bezm�alem Vakıf Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


