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Ek.2.1: 02.08.2022/05-02 gün ve sayılı Senato kararı ekidir. 

 

 
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
7417 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ AFFI İLE İLGİLİ  

UYGULAMA, USUL VE ESASLAR 
(Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü) 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı 
öğretim süreçleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.Maddesi ile 
2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Madde kapsamındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki 
eğitim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 7417 Sayılı Kanun’un yayımlandığı 05 Temmuz 2022 tarihinden 
önce Kanun’da belirtilen sebepler dışında her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen (kendi isteği ile 
dahil) hazırlık dâhil bütün sınıflarda ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, 
doktora, sanatta yeterlik) öğrencileri ile daha önce bir programı kazanarak kayıt hakkı kazandığı halde 
kayıt yaptırmayanların kayıtlarının yeniden açılması ve eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları 
kapsar.  

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 
83. Madde ve 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile kabul edilen “7417 Sayılı Kanun ile 
2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri” hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
b) Çift Anadal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı 

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı 
diploma alabilmesini sağlayan programı, 

c) Düzey: Ön lisans, lisans veya lisansüstü diploma programlarından her birini, 
d) Eğitim Planı: Öğrencilerin gerekli akademik yetkinliğe sahip olması için ilgili programda 

öngörülen derslerin tümünü gösteren planını, 
e) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından 

içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, 
f) Enstitü Müdürlüğü: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müdürlüklerini,  
g) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Kurulu’nu, 
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h) İlgili Enstitü Kurulu: Enstitülerde Enstitü Kurulu’nu, 
i) İlgili Fakülte Kurulu: Fakültelerde Fakülte Kurulu’nu, 
j) İntibak: Özel öğrenci, kayıt silme, mezun olmama, diploma programları arasında geçiş 

yapılması halinde, öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programda aldığı ve başarılı olduğu 
derslerin geçiş yapılan diploma programının müfredatında yer alan dersler arasından uygun 
bulunan derslere saydırılması, 

k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 
l) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu, 
m) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini, 

n) Yüksekokul Müdürlüğü: Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Milli Saraylar ve 
Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini,  

 
ifade eder.   
 

İKİNCİ BÖLÜM 
BAŞVURU GENEL ESASLAR 

 
Kimler Başvuramaz 
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki fıkralarda sayılan ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek 
lisans, doktora, sanatta yeterlik) programlarından ilişikleri kesilenlerin Üniversitemize başvuru hakkı 
bulunmamaktadır: 

a) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçu 
gerekçesiyle ilişiği kesilenler, 

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 
ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların 
cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) 
suçlarından mahkûm olması gerekçesiyle ilişiği kesilenler, 

c) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine 
ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları 
bulunması gerekçesiyle ilişiği kesilenler, 

d) Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçesiyle ilişiği kesilenler 

e) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve 
yabancı uyruklu statüsüne geçmiş, vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı 
kararı olanlar, 

f) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler, 
g) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için Çift Anadal lisans programından ilişiği kesilen 

Çift Anadal öğrencileri, 

h) Kayıtlı olduğu Üniversitemiz lisans programlarından yatay geçiş nedeniyle ilişiği kesilip bir 

başka yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlar.  

Kimler Başvurabilir 
MADDE 6 – (1) Madde 5 kapsamında sayılan sebeplerin dışında, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, 
lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik) programlarından ilişikleri kesilenlerden aşağıdaki 
şartları sağlayanların Üniversitemize başvuru hakkı bulunmaktadır: 

a) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, 
b) Daha önce bir programı kazanarak kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, 
c) Kendi isteğiyle ilişiği kesilenler, 
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d) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve 
yabancı uyruklu statüsüne geçmiş, vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı 
kararı olmayanlar, 

e) Anadal lisans programından mezun olan ancak Çift Anadal lisans programından ilişiği kesilen 
Çift Anadal öğrencileri. 
 

Başvuru Süresi ve Başvuru Birimi 
MADDE 7 – (1) Başvuru koşullarını sağlayanların, 7417 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 
2022 tarihinden itibaren dört ay içinde, 07/11/2022 tarihine kadar, Üniversitemiz ilgili birimlerine 
başvurmaları gerekmektedir. 

(2) Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle (Başvuru süresi içinde kalacak şekilde 
hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer haller nedeniyle) başvuramayanların, mücbir sebebin 
ortadan kalktığı tarihten itibaren, belgelemek şartıyla (sağlık nedenleri ile başvuramayanların heyet 
raporu) bir ay içinde başvurmaları gerekir. 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar belgelerini 
ibraz edemeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

(3) 7417 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta 
olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde askerlik görevini yapmakta olduklarını belgelemeleri 
şartıyla ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.  

(4) Hazırlık ve lisans öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na; ön lisans öğrencileri Yüksekokul 
Müdürlüklerine ve lisansüstü öğrencilerin ise Enstitü Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

(5) 7417 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtları yapılan öğrenciler, 2547 Sayılı Kanun’un 44.maddesi 
hükümlerine uyarınca öğrenimlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında başlayacaklardır. 
 

Öğrenci Alımı Durdurulan veya Kapatılan Programlar 
MADDE 8 – (1) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans, lisans veya lisansüstü ikinci öğretim 
programlarından ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri veya bu programlara yerleşip kayıt 
yaptırmayanlar: 

a) Aynı programın ikinci öğretimde kayıtlı öğrencilerin bulunması durumunda ikinci öğretim 
programına; bulunmaması durumunda ise birinci öğretim programına intibakları yapılır. 

b) Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler, Üniversitemize giriş yılı itibariyle diğer bir yükseköğretim 
kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla başka bir yükseköğretim kurumunun ikinci 
öğretim programına da yatay geçiş yapabilir.  

c) Bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 

(2) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan lisans programlardan ilişiği kesilen Üniversitemiz 

öğrencilerinin veya bu programlara yerleşip kayıt yaptırmayanların, ilgili programda kayıtlı öğrencilerin 

bulunması durumunda fakülte yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılarak kayıtları açılır. Kayıtlı 

öğrencilerin bulunmaması durumunda ise, giriş yılı itibariyle başka bir programın taban puanını 

sağlamaları şartıyla Üniversitemizin başka bir eşdeğer programına ilgili fakülte yönetim kurulu kararı 

ile intibakları yapılarak kayıtları açılır.  

(3) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan lisans programlardan ilişiği kesilen Üniversitemiz 

öğrencilerinin veya bu programlara yerleşip kayıt yaptırmayanların, Üniversitemize giriş yılı itibariyle 

Üniversitemizde başka bir programın taban puanınını sağlamaması veya Üniversitemizde benzer bir 

programın yer almaması durumunda yerleştirildikleri yıldaki ÖSYS taban puanını dikkate alarak 

yapacağı 5 tercih ile başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına bildirilir. 
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(4) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans programlardan ilişiği kesilen Üniversitemiz 

öğrencilerinin veya bu programlara yerleşip kayıt yaptırmayanların Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu 

ve Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu’nun tüm programlarında öğrenci alımının 

durdurularak kapanma sürecinde olması nedeniyle yerleştirildikleri yıldaki ÖSYS taban puanını dikkate 

alarak yapacağı 5 tercih ile başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

 

Öğretim Dili Değişen Programlar 
MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim 
dili en az %30 ve %100 İngilizce olan Üniversitemiz lisans programlarına başvuru yapanlar: 

a)  “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerince yapılan İYS-
İngilizce Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden 
yeterli puanı sağlayanların ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılarak kayıtları 
açılır. 
  

b) “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümlerince yapılan İYS-
İngilizce Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden 
yeterli puanın bulunmaması durumunda YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak 
olan İYS sınavına katılacaktır.  

 

1) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı sağlayanların ilgili fakülte yönetim kurulu 
kararı ile intibakları yapılarak kayıtları açılır. 

2) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı sağlayamayanların yerleştirildikleri yıldaki 
ÖSYS taban puanını dikkate alarak yapacağı 5 tercih ile başka bir Yükseköğretim 
Kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

 
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili en az 
%30 ve %100 İngilizce olan Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuru yapanlar: 
 

a) YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen yabancı dil şartını sağlayanların ilgili enstitü yönetim 
kurulu kararı ile intibakları yapılarak kayıtları açılır. 
 

b) YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen yabancı dil şartını sağlayamayanların kayıtları açılır 
ancak yabancı dil şartını en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar 
sağlamaları gerekir. İlgili şartları sağlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 

 

Sağlık Şartı İstenilen Programlar 
MADDE 10 – (1) Üniversitemiz Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile Havacılık Elektrik ve 
Elektroniği programlarına kayıt hakkı kazandığı halde belirli sağlık şartlarını sağlayamamaları nedeniyle 
kaydı yapılamayan veya kaydı silinen öğrenciler: 

 
a) ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa af başvurusu yapamaz. 
b) ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmamışsa, giriş yılı itibariyle aynı 

puan türünde başka yükseköğretim kurumlarında yer alan ve sağlık raporu istenmeyen başka 
bir programa Türkiye geneli en düşük taban puanı sağlaması kaydıyla başvuruda bulunabilir. 
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667 Sayılı KHK uyarınca Üniversitemizde Kaydı Bulunanlar 
MADDE 11 – (1) 667 sayılı KHK uyarınca başvurusu kabul edilecekler: 

a) Üniversitemize kayıt yaptıran daha sonra ilişiği kesilen öğrenciler, 
b) Üniversitemize yerleştirilen kayıt yaptırmayan (başka bir kuruma yatay geçiş yapanlar hariç) 

öğrenciler. 
 

Lisans Programından Ön Lisans Diploması Alarak Ayrılanlar 
MADDE 12 – (1) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, ayrıldığı lisans 
programına yeniden başvuruda bulunabilecektir. Bu öğrencilerin ön lisans programına sayılan 
derslerinin intibakları yapılarak ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kayıtları açılır. 

 
Yabancı Dil Şartı Aranan Lisansüstü Programlar  

MADDE 13 – (1) Yabancı Dil şartı aranan programlar için:  

a) Daha önce dil şartını sağlayarak programa kayıt yaptıran ve kaydı silinen Üniversitemiz 
lisansüstü programı öğrencilerinden yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. 

b) Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların ilgili dönem YTÜ Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 
hükümlerince yabancı dil şartını sağladığını gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. 
Belgesi bulunmayan bu öğrencilerin kayıtları açılır. Öğrencilerin yürürlükte olan YTÜ Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato 
Esasları hükümlerince yabancı dil şartını en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı 
sonuna kadar sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 

 

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/LES) Şartı Aranan Lisansüstü Programlar 

MADDE 14 – (1) Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/LES) şartı aranan programlar için: 

a) Daha önce Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/LES) şartını sağlayarak programa kayıt 
yaptıran ve kaydı silinen Üniversitemiz lisansüstü programı öğrencilerinden Lisansüstü Eğitim 
Giriş Sınavı (ALES/LES) şartı aranmaz. 

b) Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların ilgili dönem YTÜ Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 
hükümlerince Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/LES) şartını sağladığını gösteren belgeyi 
ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgesi bulunmayan bu öğrencilerin kayıtları açılır. Öğrencilerin, 
yürürlükte olan YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları hükümlerince yeterli Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 
(ALES/LES) puan şartını en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar 
sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 

 

Halen Aynı Düzeyde Başka Bir Programda Kaydı Bulunan Öğrenciler 
MADDE 15 – (1) Daha önce Üniversitemiz lisans programından kaydı silinen veya yerleşip kayıt 
yaptırmayıp halen örgün lisans programına kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda 
aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde, 
halen devam ettikleri yükseköğretim örgün lisans programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha 
önce kaydının silindiği veya yerleşip kayıt yaptırmadığı Üniversitemiz lisans programına kayıt 
yaptırabilirler. 
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(2) Daha önce Üniversitemiz lisansüstü programından kaydı silinen veya yerleşip kayıt yaptırmayıp 
halen lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programına kayıtlı öğrenciler, Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, 
halen devam ettikleri lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programdaki kayıtlarını sildirmeleri 
kaydıyla daha önce kaydının silindiği veya yerleşip kayıt yaptırmadığı lisansüstü programa kayıt 
yaptırabilirler. 

(3) 7417 Sayılı Kanun hükümlerine göre birden fazla programa kayıt hakkı kazananlar bunlardan 
yalnız bir tanesine kayıt yaptırabilirler. 
 

Geçiş Başvuruları 
MADDE 16 – (1) Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarına, Senato ile kabul edilen akademik takvimde ilan edilen tarihler dışında, geçiş yolu ile 
öğrenci kabul edilmeyecektir.  

(2) Bu Senato Uygulama Usul ve Esasları’nda belirlenen hükümler doğrultusunda kayıt hakkı kazanan 
Üniversitemiz lisans programı öğrencileri başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim lisans düzeyindeki 
eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler.   

(3) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna 
başvurarak öğrencilik hakkı kazananlar, “YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 
öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilirler. Bu kapsamda kaydı açılan doktora öğrencileri, 
danışmanlık yapacak olan üniversitemiz öğretim üyesinden kabul mektubu almaları ve en geç 7 Kasım 
2022 tarihine kadar ilgili enstitülerimize başvurmaları durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 
kontenjan dışı sınavsız yatay geçiş yapabilirler. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
LİSANS PROGRAMLARINDA HAZIRLIK EĞİTİMİ 

 

Hazırlık Eğitimi 
Madde 17- (1) Üniversitemiz lisans programlarına kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar: 

a)  İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal 
ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanı sağlayanların ilgili fakülte yönetim kurulu 
kararı ile 1. sınıfa intibakları yapılarak kayıtları açılır.  

b) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal 
ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanın bulunmaması durumunda akademik 
takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca 
Yeterlik Sınavı’na katılacaktır.  
 

1) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı 
sağlayanların ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile 1. sınıfa intibakları yapılarak kayıtları 
açılır. 

2) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı 
sağlayamayan öğrenciler hazırlık eğitimine alınır.  

(2) Üniversitemiz lisans programlarında kayıtlı olup hazırlık aşamasında kaydı silinen öğrenciler: 

 
a)   İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal 

ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanı sağlayanların ilgili fakülte yönetim kurulu 
kararı ile 1. sınıfa intibakları yapılarak kayıtları açılır.  
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b) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal 
ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanın bulunmaması durumunda akademik 
takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca 
Yeterlik Sınavı’na katılacaktır.  

1) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı 
sağlayanların ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile 1. sınıfa intibakları yapılarak kayıtları 
açılır. 

2) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı 
sağlayamayanlara, 1 yıllık zorunlu hazırlık eğitimine başladığı yarıyılda kendi isteğiyle 
kaydının silinmesi durumunda, hazırlık eğitimi hakkı verilir. 

3) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı 
sağlayamayanlara, 1 yıllık zorunlu hazırlık eğitimini tamamladığı yıl kendi isteğiyle 
kaydının silinmesi durumunda, öğrencilerin ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile 
intibakları yapılarak Hazırlık Beklemeli öğrenci olarak kayıtları açılır. Söz konusu 
öğrencilere “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve “ “YTÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim ve 
Tercümanlık Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” 
hükümleri uyarınca 4 adet İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik 
Sınav hakkı tanınır. Son sınav hakkından da başarılı olamayan öğrencilerin programla 
ilişiği kesilir.  

4) İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı 

sağlayamayan öğrencilerin, 1 yıllık zorunlu hazırlık eğitiminde başarısız olup beklemeli 

öğrenci olarak 1 yıllık bekleme süresi sonunda başarısız olup kaydının silinmesi 

durumunda, af başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

5) Bu maddenin (b) fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde geçen öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim 

Programlarına Yerleştirilme hakkından yararlanmak üzere başvuru tarihleri içerisinde 

ÖSYM Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecektir. 

 
(3) Hazırlık öğretimini başarıyla tamamlayıp en az %30 ve %100 yabancı dil öğretim 
yapılan programlardan kaydı silinenlerden, İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı veya FYS-Fransızca 
Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ 

 

Lisansüstü Programlara Kaydı Kabul Edilen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Süreçleri 
Madde 18- (1) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların danışman atama, derse devam, 
daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı, mezuniyet koşulları, yayın şartı, azami süreler vb.  
konularda yürürlükteki YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları hükümleri uygulanır: 

a) 7417 sayılı öğrenci affı kapsamındaki lisansüstü öğrencileri için kayıt ve intibak işlemleri ile ilgili 
kararlar Enstitü Yönetim Kurulları tarafından alınır. 

b) Bilimsel hazırlık dönemine intibakı yapılanlar, ilgili anabilim dalı tarafından tanımlanan güncel 
bilimsel hazırlık programını azami süre içinde tamamlarlar. 

c) Ders dönemine intibakı yapılanlar, ilgili program için tanımlanan ders koşullarını ilgili enstitü 
yönetim kurulunca belirlenen usullere göre azami süre içinde sağlamak zorundadır. 
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d) Yeterlik aşamasına intibakı yapılanlar, yürürlükteki YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda yeterlik ile 
ilgili hükümlere tabidir. 

e) Tez öneri aşamasına intibakı yapılan doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin 
kayıtları açılır. Bu öğrenciler, doktora tez önerisini en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar 
yarıyılı sonuna kadar yapmak zorundadır. Aksi takdirde öğrencilerin programla ilişiği kesilir. 

f) Tez dönemine intibakı yapılan doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin kayıtları 
açılır. Bu öğrencilerden daha önce kayıtlı olunan programdaki başarılı olunan doktora tez 
önerisi ve tez izleme ara raporlarının intibakına (tez konusu aynı kalmak şartı ile) en geç 2022-
2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı sonuna kadar ilgili öğrencinin anabilim dalına başvurması 
şartı ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Aksi takdirde doktora tez önerisini 
en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar yapmak zorunda olup tez 
önerisini yapmayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.  

 

İntibak 

MADDE 19 – (1) 7417 Sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazanan lisans öğrencilerinin, daha önce 
başarılı olduğu derslerin ilgili programların aktif eğitim planlarına intibakı, “YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak 
İşlemleri Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.  

(2) 7417 Sayılı Kanun kapsamında kaydı açılan lisans öğrencileri için “YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak 
İşlemleri Yönergesi”nin 8. maddesinin 11. fıkrasında geçen “Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; 
öğrencinin dersi aldığı yükseköğretim kurumundan kaydının silindiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) 
yıl geçmiş olması gerekmektedir.”  hükmü uygulanmaz. 

(3) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazanan lisansüstü öğrencilerin daha önce almış oldukları 
ve programların güncel eğitim-öğretim planında olan derslerin intibakı otomasyon sistemi tarafından 
kayıt esnasında yapılır. Programların eğitim-öğretim planında aktif olmayan derslerin intibakı ise ilgili 
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.  

(4) İntibakı yapılarak kaydı açılan öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-
Öğretim Yönetmeliği ile YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, YTÜ Lisansüstü Öğretim 
Yönetmeliği Senato Esasları ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

 

Azami Süre 

MADDE 20 – (1)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 
yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri, kayıt tarihinden itibaren 
başlar. 

(2) Kaydı açılan öğrencilerden daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı yapılanların azami süreleri, 
2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen programın azami süresinden kabul edildiği 
yıl/yarıyıl çıkartılarak hesaplanır. 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

MADDE 21 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 
yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin azami süresinin kayıt tarihinden itibaren 
başlayacak olup program süresi ise “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim 
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 
Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı”nda yer alan hükümlere göre belirlenecektir. 

(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-2023 Eğitim-Öğretim 
yılında eğitime devam hakkı verilen öğrencilerden, kayıt tarihinden önceki yıllara ait herhangi bir katkı 
payı/öğrenim ücreti alınmayacak; öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2022-2023 Eğitim-
Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte hesaplanacaktır. 
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(3) Kayıt yaptırıp 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrenciler ve                  
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş 
yapacakların kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti 
ödemeyecektir. 

(4) 7417 Sayılı Kanun Kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında kaydı açılan Üniversitemiz 
öğrencilerine, “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararı” hükümleri uygulanacaktır.  

(5) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamında Üniversitemiz programlarında 7417 Sayılı Kanun 
kapsamında kaydı açılan öğrencilerin bursları devam etmeyip, ilgili yıl için belirlenen öğrenim 
ücretlerini öderler. 

 
Askerlik Tehir İşlemleri 

MADDE 22 – (1) 7417 Sayılı Kanundan yararlanarak bu Usul ve Esaslar doğrultusunda intibakı 
yapılarak kaydı açılan öğrencilerin askerlik ertelemeleri 25/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma 
Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılacaktır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

YETKİ, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
 

Yönergede Yer Almayan Hususlar 

MADDE 23 –  (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda, YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği, YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği Senato Esasları ile diğer ilgili yönetmelik ve yönerge hükümleri uygulanır.  

 

Yetki 

MADDE 24 –  Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunların ivedilikle 
çözülebilmesi için Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. 

 

Yürürlük  
MADDE 25 –  (1) Bu yönerge, 02.08.2022 tarih ve 2022/05-02 sayılı Senato kararı ile kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme  
MADDE 26 –  (1) Bu Yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI KAPSAMINDAKİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ 

12 EYLÜL 2022 TARİHİNE KADAR BAŞVURUDA BULUNANLAR 

13 Eylül 2022 Salı 

İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı-1.Kısım (Use of English+Reading)    
FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı (Yazılı)  
Sınavın yapılış şekli ve sınav ile ilgili tüm bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu  www.ybd.yildiz.edu.tr ve 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (www.bde.yildiz.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır.  
Sınav Saati: 10.00 

15 Eylül 2022 Perşembe 

İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı-2.Kısım (Listening +Writing)  
FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı (Sözlü)  
Sınavın yapılış şekli ve sınav ile ilgili tüm bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu www.ybd.yildiz.edu.tr ve 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (www.bde.yildiz.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır.  

Sınav Saati: 10.00 

21 Eylül 2022 Çarşamba İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı ve FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı 

14-28 Eylül 2022 
Güz Yarıyılı Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödeme  
Normal öğrenim süresi hariç (Lisans için 1-8 yarıyıl arası) 

20-23 Eylül 2022 

Güz Yarıyılı Ders Kayıtları 
4. Sınıf - 20 Eylül 2022 
3. Sınıf - 21 Eylül 2022 
2. Sınıf - 22 Eylül 2022 
1. Sınıf - 23 Eylül 2022 

03 Ekim 2022 Pazartesi Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı  

13 EYLÜL- 05 EKİM 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURUDA BULUNANLAR 

06 Ekim 2022 Perşembe 

İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı  
FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı 
Sınavın yapılış şekli ve sınav ile ilgili tüm bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu  www.ybd.yildiz.edu.tr ve 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (www.bde.yildiz.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır.  

Sınav Saati: 10.00 

07 Ekim 2022 Cuma İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı ve FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı 

14 Ekim 2022 Cuma Güz Yarıyılına ait ders kaydı dilekçelerinin ilgili bölüm başkanlığına teslimi için son gün. 

06 EKİM - 07 KASIM 2022 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURUDA BULUNANLAR 

08 Kasım 2022 Salı 

İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı  
FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı 
Sınavın yapılış şekli ve sınav ile ilgili tüm bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu www.ybd.yildiz.edu.tr ve 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (www.bde.yildiz.edu.tr) web sayfasından duyurulacaktır.  

Sınav Saati: 10.00 

09 Kasım 2022 Çarşamba İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı ve FYS-Fransızca Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı 

11 Kasım 2022 Cuma 
İlgili fakülte yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin intibakları ve kayıtları ders kaydının kabul edilmesi. 
(Bu öğrencilerden, akademik takvimde belirtilen ders başlangıcı tarihinden bu tarihe kadar olan süre 

için derse devam koşulu aranmaz.) 

05 Temmuz-07 Kasım 2022 
 

İNTİBAK VE KAYITLARIN KABULÜ 

 

Her haftanın son gününe kadar başvuran öğrencilerin ders/sınıf intibakları takip eden hafta itibariyle 
bölüm intibak komisyonları tarafından yapılarak ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin 
intibakları ve kayıtları kabul edilir. 
 

İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı ve FYS-Fransızca Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin intibakları ise sınav 
sonuçlarını takip eden hafta itibariyle bölüm intibak komisyonları tarafından yapılarak ilgili fakülte 
yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin intibakları ve kayıtları kabul edilir. 
 

İntibakı kabul edilerek kaydı açılan öğrenciler intibak formlarını, intibakını takip eden hafta itibariyle ilgili 
bölüm başkanlığından imza karşılığı teslim alacaktır. 


