
 
KHAS Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Koşulları ile Lisansüstü Burslara İlişkin Yönerge 

(21.12.2016) 

Yönergede yapılan son değişiklik 25.06.2018 tarihli Senato kararı ile kabul edilmiştir. 

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ   

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI İLE 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE 

LİSANSÜSTÜ BURSLARA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kadir Has Üniversitesi lisansüstü programlarına 

başvuru ve kabul şartları ile Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği ve işbu Yönerge hükümlerine göre lisansüstü öğrenim görmeye hak 

kazanmış öğrencilerden, burslu statüye geçmek için talepte bulunan öğrencilerin 

başvuru ve değerlendirme esasları ile bursluluk statülerine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge Kadir Has Üniversitesi lisansüstü programlara başvuru ve kabul 

koşulları ile lisansüstü öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlenmeleri kapsar.  

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge 27.09.2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin hükümleri esas 

alınarak hazırlanmıştır.  

 

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Koşulları 

Doktora Programlarına Başvuru ve Kabul  

Madde 4- (1) Doktora programlarına başvurularda ve öğrenci kabulünde Kadir Has 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.  

(2) Öğrenci kabulü için ALES veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen sınavlardan alınan puan, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans 

not ortalaması, mülakat ve ilgili Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi halinde yazılı bilim 

sınavı değerlendirmeye alınır. Mülakatlarda adayların en az iki referans mektubu, 

doktora amacına ilişkin niyet mektubu, doktora tez önerisi çalışması ve ilgili Anabilim 

Dalı’nın gerekli görmesi halinde örnek ürün dosyaları (portfolyo) sunmaları gerekir.  

 (3) Değerlendirmede ALES veya eşdeğeri puanı %50 ağırlıkla, 4 (2) maddede 

belirtilen diğer şartların ortalaması ise %50 ağırlıkla dikkate alınır.   

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul 

Madde 5- (1)Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda ve öğrenci kabulünde 

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri 

uygulanır.  

(2) Öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarına başvurularda ve öğrenci 

kabulünde öğretim dili İngilizce olan tezli yüksek lisans programları için belirlenmiş 

yabancı dil şartı uygulanır.  

(3)Öğrenci kabulü için ALES veya Yüksek Öğretim Kurumu tarafından eşdeğerliği 

kabul edilen sınavlardan alınan puan, yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, ve ilgili 

Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi halinde yazılı bilim sınavı ve mülakat dikkate alınır. 

Mülakatlarda adayların en az iki referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin niyet 

mektubu, tez önerisi çalışması ve ilgili Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi halinde örnek 

ürün dosyaları (portfolyo) sunmaları gerekir.  
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(4) Değerlendirmede ALES veya eşdeğeri puanı %50 ağırlıkla, 5 (2) maddede belirtilen 

diğer şartların ortalaması ise %50 ağırlıkla dikkate alınır.   

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul 

Madde 6- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ve öğrenci kabulünde 

Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri 

uygulanır. 

(2) Öğrenci kabulü için öğretim dili İngilizce olan programlarda yabancı dil puanı, 

lisans not ortalaması, en az iki referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin niyet 

mektubu, mülakat ve ilgili Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi halinde yazılı bilim 

sınavı ve/veya örnek ürün dosyaları (portfolyo) değerlendirmeye alınır. 

(3) 6 (2) maddede belirtilen şartların ortalaması 100 üzerinden puanlanarak 

değerlendirilir. 

 

Lisansüstü Programlara Yurtdışından Başvuru ve Kabul 

Madde 7-Lisansüstü programlara yurtdışından başvuru ve kabul için Madde 4, 5 ve 

6’da belirlenen şartların tümü aynı şekilde uygulanacaktır.  

 

Burs Türleri 

Madde 8- Kadir Has Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim için Öğrenim Ücreti Muafiyeti 

Bursu, Proje Bursu ve Mezun Bursu türlerinde burs statüleri öngörülmüştür.  

 

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu 

Madde 9- Üniversitenin doktora ve tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen 

öğrencilere ilgili Anabilim Dalı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararı ve 

Rektörlük onayı ile normal eğitim süreleri (Tezli Yüksek Lisans için 4, Doktora için 8 

yarıyıl) boyunca öğrenim ücretinden %25, %50 ve %100 oranlarında muafiyet 

sağlayacak şekilde burs verilebilir.  

 

Madde 10- Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu alan öğrencilerden eğitimlerini normal 

eğitim süreleri (Tezli Yüksek Lisans için 4, Doktora için 8 yarıyıl) içerisinde 

bitiremeyenlere, geçerli ve haklı sebepleri olması, ilgili Anabilim Dalı önerisi, ilgili 

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile tezlerini bitirebilmeleri için Tezli 

Yüksek Lisans’da bir, Doktora’da iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürenin aşılması 

durumunda öğrencilerin burslulukları sona erdirilir ve güncel bedel üzerinden ilgili 

dönem eğitim ücretini ödemeleri istenir. 

 

Madde 11- Öğrenim ücretinden tam muafiyet alan bursiyerlerin akademik ve idari 

yükümlülükleri ilişkili oldukları Anabilim Dalları tarafından her dönem başında 

belirlenir. Bu şekilde görevlendirilecek bursiyerlerin ilişkili oldukları bölüm/fakülte 

ve/veya lisansüstü programın eğitim-öğretim faaliyetlerinin işleyişine (ders, seminer, 

laboratuar, gözetmenlik v.b. çalışmalar) katkı sağlamaları, öğretim elemanlarının 

araştırma çalışmalarına destek olmaları ve benzeri akademik ve idari görevlere 

yardımcı olmaları beklenir.  

 

Madde 12- Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu alan öğrencilerin bursları aşağıdaki 

şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. 

Bursu kesilen öğrenciler sonraki dönemlerde ilgili döneme ait güncel eğitim ücretini 

öderler. 
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a. Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu alan tüm öğrencilerin bursları herhangi bir 

disiplin cezası almaları durumunda kesilir. 

b. Madde 11’de belirtilen sürelerde Anabilim Dalı başkanları tarafından verilen 

akademik yıl faaliyet raporunda eğitim ve araştırmalara katkıları hakkında 

olumlu görüş bildirilmeyen bursiyer öğrencilerin bursları kesilir.  

c. Bursiyer öğrencilerin bulunduğu öğretim programında iki yarı yıl üst üste 

yarıyıl not ortalamasını 3.00/4.00’ın altına düşüren yüksek lisans öğrencileri ile 

3.00/4.00’ın altına düşüren doktora öğrencilerinin bursları kesilir. 

 

Proje Bursu 
Madde 13- Kadir Has Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kadir Has 

Üniversitesi tam zamanlı öğretim elemanlarının Üniversite dışı kaynaklardan 

sağladıkları projelerinde çalışmak ve ilgili proje yürütücüsünün verdiği diğer görevleri 

yerine getirmek üzere, proje yürütücüsünün önerisiyle ücretleri Üniversite dışı proje 

gelirlerinden karşılanmak kaydıyla yaşam katkı payı şeklinde burs verilebilir. Proje 

bursu alan öğrenciye ilgili proje bütçesinden verilen yaşam katkı payına ek olarak, her 

akademik yıl başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda Üniversite 

bütçesinden ek yaşam katkı payı tahsis edilebilir. Proje bursundan hak kazanan 

öğrencilere öğrenim ücretinden tam muafiyet bursu verilir.  

 

Madde 14- Proje bursu alan öğrencilerin faaliyetleri ilgili proje yürütücüleri tarafından 

takip edilir. Proje yürütücüleri proje bursu alan öğrenciler hakkındaki faaliyet 

raporlarını bursiyerin bursunun devamı hakkındaki görüşleri ile birlikte 15 Haziran 

tarihine kadar ilgili Enstitü yönetimine iletirler.  

 

Madde 15- Proje bursu alan öğrencilerin bursları aşağıdaki şartlardan birinin 

gerçekleşmesi halinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. Bursu kesilen 

öğrenciler sonraki dönemlerde ilgili döneme ait güncel eğitim ücretini öderler. 

a. Proje bursu alan tüm öğrencilerin bursları herhangi bir disiplin cezası almaları 

durumunda kesilir. 

b. Madde 15’te belirtilen rapordaki görüşün olumsuz olması halinde kesilir.  

c. Projenin sona ermesiyle birlikte kesilir.  

d. Bursiyer öğrenciler eğitimlerine kesintisiz şekilde devam etmek zorundadırlar. 

Kayıt yaptırmayan veya kayıtlarını donduran proje bursu öğrencilerine ilgili 

süreler boyunca yaşam katkı payı ödenmez.  

 

Mezun Bursu  

Madde 16- Kadir Has Üniversitesi lisans programlarından mezun olarak, yüksek lisans 

programlarına kayıt yaptırmaları durumunda; Üniversiteden ilk üç dereceyi alarak 

mezun olan öğrencilere Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu (Tam), bölümlerinden ilk üç 

dereceyi alarak mezun olanlar ile genel not ortalaması 3,50 ve üzerinde olan mezunlara 

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu (%50) verilir.  

 

Kadir Has Üniversitesi doktora programlarına kayıt yaptıracak Kadir Has Üniversitesi 

yüksek lisans mezunlarına, gerekli kriterleri taşımaları ve Enstitülerinde ilk 3’e 

girmeleri durumunda Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu (Tam) verilir.  

 

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayamayan diğer Kadir Has Üniversitesi mezunlarına 

tüm programlar için %25, HASMED üyelerine ise %30 Başarı Bursu verilir.  
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Madde 17- Öğrenim Ücreti Muafiyet bursuna hak kazanan Mezun bursu öğrencileri 

hak ve yükümlülükleri bakımından Bu Yönerge’deki 9-12. maddeler arasındaki 

hükümlere tabidir.  

 

Başvuru 

Madde 18- Başvurular, başvuru ilanında istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü 

Müdürlükleri’ne yapılır.  

 

Başvuruların ve Bursların Değerlendirilmesi 

Madde 19- Lisansüstü programlara başvuran öğrenci adaylarının başvuruları ilgili 

Anabilim Dalı tarafından Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine değerlendirilir ve kayıt hakkı kazanması önerilen 

adaylar asil ve yedek liste halinde ilgili Enstitüye iletilir. Programlara kabul edilen 

öğrencilere verilebilecek öğrenim ücretinden tam ya da kısmi muafiyet bursları ile 

Üniversite Araştırma Komisyonu’nun yıllık belirlediği kontenjanlar çerçevesinde 

verilebilecek proje bursları Anabilim Dalları tarafından önerilir ve bu burslara uygun 

görülenler ilgili Enstitüye iletilir. Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar ve 

verilebilecek burslar Enstitü Yönetim Kurul kararı ile kesinleşir. Programlara kabul 

edilenlerin işlemleri Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.  

 

Lisansüstü Öğrencilerin Yükümlülükleri 

Madde 20- İşbu Yönerge’nin yürürlüğe girmesinin ardından yeterlik sınavına giren 

tüm doktora öğrencilerinin, öğrencilik statüleri sona ermeden SCI, SC-Expanded, SSCI 

veya AHCI kapsamında taranan ve etki faktörü 1’in (bir) üzerinde olan hakemli 

bilimsel dergilerde Kadir Has Üniversitesi adresli en az 1 (bir) makale yayınlamakla 

yükümlüdür. Hukuk alanındaki doktora programlarında kayıtlı öğrencilerin 

makalelerinin Ulakbim’de taranan dergilerde yayınlanması yeterlidir. Henüz 

basılmamış makaleler için yayına şartsız kabul mektubu verilmesi yeterlidir.Yayın 

koşulunu yerine getirmeyen doktora öğrencileri tez savunmasına alınmayacaktır.  

 

Madde 21- Tüm lisansüstü öğrencilerin bu yönerge kapsamındaki yükümlülükleri ilgili 

Anabilim Dalı başkanları tarafından takip edilir. Tez aşamasına gelmemiş tüm 

öğrencilerin akademik danışmanları, tez aşamasındaki tüm öğrencilerin ise tez 

danışmanları öğrenciler hakkındaki yıllık faaliyet raporlarını ilgili formu doldurarak, 

en geç 15 Haziran tarihine kadar ilgili Anabilim Dalı başkanlarına iletirler. Anabilim 

Dalı başkanları, formlara kendi görüşlerini de ekleyerek 3 gün içinde ilgili Enstitü 

yönetimine iletirler.  

 

Yürürlük 

Madde 22- Üniversite Senatosu’nun 25.06.2018 tarih ve 2018/09 sayılı toplantısında 

değişiklik yapılan bu Yönerge, aynı tarihte yürürlüğe girer ve Kadir Has Üniversitesi 

Senatosu tarafından 21.12.2016 tarihinde kabul edilen Yönergenin yerine geçer. 

21.12.2016 tarihli Yönerge’de belirlenen burslara hak kazanmış öğrenciler için Madde 

20 dışında 21.12.2016 tarihli Yönerge hükümleri geçerlidir.   

 

Yürütme 

Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.  


