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2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince
Bagkan|tlrmrzca hazrrlanan ve Maliye Bakanhlr tarafrndan da olumlu gdrulen ikinci
cigretim kapsamrnda yUrutulecek tezsiz y0ksek lisans programlarrnrn uygulama
esaslarrnr belirleyen "Yuksekooretim Kurumlarrnda Yurutulen Tezsiz Yuksek Lisans
Programlarr Uygulama Esas ve Usulleri" YUksekogretim Genel Kurulunun 07.04.2005
tarih ve 3 no.lu toplantrstnda uygun bulunmugtur.
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Yiiksekd[retim Kurulu idari ve Mali igler Daire Baqkanhfr'nrn, "Tezsiz Yi.iksek
Lisans Programlarr Uygulama Esaslarr Ydnetmelik Taslafir" hakkrnda Kurulumuz gdri.igti
istenen yazrsr incelendi.

Yaptlan inceleme neticesinde; sdz konusu taslalrn uygun oldufuna karar verildi.
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YUKSEKOCITETiM KURUM I-ARIND.4 YURUTOLEN TEZsiZ YUKSEK LiSANS
PROGRAMLAR.I UYGULA]VTA ESAS VE USUIIENi

BiRiNci sdt-Ulr
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanrmlar

Amag ve Kapsam
Madde 1- Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekcilretim kurumlarrnda ikinci cilretim

kapsamtnda yiiriitiilecek tezsiz ytiksek lisans programlannrn agrlmasr, cilrencilerden ahnacak
ci$retim licretleri, bu programlarda fiilen ders veien dlretim tiyelerine cidenJcek ek ders ve srnav
iicretleriyle ilgili hususlan belirlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu Esas ve Usuller,

dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanlmlar

2547 sayfi Ytiksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesine

Madde 3- Bu Esas ve Usullerde gegen;

Yiiksekii!retim Kurumu: Universire veya yiiksek reknoloji Enstitiisiinr.i,

Tczsiz Yiiksek Lisans Programr: YLiksek6lretim kurumlannda ikinci dgetim kapsamrnda
iktisat, iqletme' hukuk, uluslararasr iligkiler, bilgi Gknoljileri ve ileri teknolojiier ile 6lretmenlik
alanlannda yririitiilen programl

ilade eder.

iriNci BOLUM

Yiiksekiifretim Kurumlartnda Yiiriitiilecek Tezsiz Yiiksek Lisans Programlarrnda
Uygulanacak Esas ve Usuller

Esas ve Usuller

. MaAjg 4- Yriksekdsretim kurumlan tarafrndan ikinci cigretim kapsamrnda yiirtitiilecek
tezsiz yiiksek lisans programla'nda uygulanacak esas ve usuller a5agrda belirtilmiqtir.

__ 
a) Ytlksekdlretim 

. kurumla'nda tezsiz ytiksek lisans programlannrn agrrmasr,
dlrencilerden ahnacak 6!retim_ ticretleri, bu programlarda fiilen ders v;, at.;ii; iiyelerine
ddenecek ek ders ve srnav iicretleri, bu Esas Uiullirde belirtilen hususlara uyulmik kayaryta ilgili
yiiksekdgretim kurumu ydnetim kurulunun teklifi iizerine Ytiksekcilretim Kurulu tarafindan
belirlenir.

b) Ytiksekci$retim kurumu ydnetim kurulu kararlannda belirtilen tarihlerde asgari iki egit
taksitte olmak iizere altnan dlretim iicretleri, yiiksekdlretim kurumu adrna kamu bankalanndan
birinde agrlacak hesaba yatrrrfur. 

_Bu tutarlar, Rektcirlrikge en geg onbeg giin iginde ilgili Britge
Dairesi Bagkanh!r hesabrna aktanlrr.

c) (b) bendine g0re toplanan dgretim ticretlerinin;



l) % 30' undan az olrtratlak iizere ilgili y-iiksekcilretim kurumu yonetint kurulunca
t':lirlenecek rniktarr. bilimsel aragtrn.na projclerinde kullanrlmak tizerc rncvcut veya yeniden
agtlacak teniplere, Maliye Bakanlrgrnca cideneklcrin kr-rllanrlmasrna iligkin olarak belirlenen esas ve
usttller gergevesinde, mal ve hiztnet ahmlarr ile sermaye giderlerinde kullanrlmak lizere aktanlrr.

2) Geri kalan ve ilgili yiiksekoEretim kurumu btitgesinde; giderin yaprlacagr birimde
kullamlmak iizere mevcut veya yeniden agrlacak tertibe aktanlacak krsmr ise;

2a) Oncelikle, yiiksekci[retim kurumunca, tezsiz yiiksek lisans programrnda fiilen
ders veren dflretim iiyelerinin ek ders ve slnav iicretleri ile idari personelin fazla gahqma ticretlerinin
karsrlanmasrnda kullanrlrr.

2b) Yukarrdaki giderler kargrlandrktan sonra kalan ridenekler, bu o!retimin yaprldrlr
birimlere <incelik verilmek suretiyle, o yiiksekolretim kurumunun mal ve hizmet ahm giderleri ile
egitim-6gretim yaprlan fiziki mekanlann ktigiik bakrm ve onanml, ders arag-gereg a|mr ile bunlaln
bakrm ve onanmrnda kullanrlrr.

d) Tezsiz yriksek lisans programlannda fiilen ders veren dgretim iiyelerine ddenecek ek ders
iicreti, 2914 sayrh Yiiksekdlretim Personel Kanununun 1l inci maddesi (son fikrasrnrn ilk ci.imlesi
harig) ve 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayrh Kanunun l0 uncu maddesi hiikiimleri dikkate ahnarak
2914 sayrh Kanunun l l inci maddesinin dcirdi.incii frkrasrnda akademik unvanlar itibarryla
Ongdrtilen ek ders ticretinin her haltikarda on katrnr, srnav ticreti ise aynr maddede dngdriilen srnav
iicretinin beg katrnr gegemez.

e) Tezsiz yiiksek lisans programlarnda gcirevlendirilen idari personelin fazla gahqma
ticretleri, 3843 sayrh Kanunun l2 nci maddesinde belirtilen esaslara g6re 6denir.

f) Sciz konusu odenekler, yi.iksekd!retim kurumlarrnrn tabi oldu[u mevzuata gdre harcanlr.

g) Sciz konusu tidene!in yeterli olmadlgl gerekge gosterilerek kurum biitgesi, dciner serrnaye,
bilimsel aragtrrma projesi ve sair kaynaklardan aynca ders ve srnav ticreti veya herhangi bir 6deme
yapiamaz.

h) Bu cideneklerin harcanmayan ktsmt, yiiksekdlretim kurumunun mal ve hizmet alm
giderlerinde kullanrlmak iizere ertesi yrhn btitgesine devren gelir ve cidenek kaydedilir.

. .. .. 
r) ikinci dgretim kapsamrnda yiiriit0lecek tezsiz ytiksek lisans programlanna iligkin yukanda

belirtilmeyen hususlarda 3843 ve 2914 sayrh Kanun htikiimleri uygulinrr.

i) Bu Esas ve Usullerde belirtilen htikiimler, gerektilinde krsmen veya tamamen, ileri
uzaktan.egitim teknolojileri kullanrlmak suretiyle yiinitiilecek tezsiz yiiksek lisans programlarr igin
de uygulanrr.

UCUNcU BOLiiM
Son Hiikiimler

Yetki
Madde 5- Bu Esas ve Usullerin uygulanmasr esnasrnda ortaya grkabilecek tereddiitleri

gidermeye Yiiksekcigretim Kurulu yetkilidir.

ir\



Ytriirliik
Madde 6- Maliye Bakanhgrnrn uygun goriigti ahnan bu Esas ve Usuller, 0l/01/2005

tarihinden gegerli olmak tizere yiiriirlii!e girer.

Yii riitme
Madde 7- Bu Esas ve Usulleri, Yi.iksek6gretim Kurulu Bagkanr yiiri.itiir.


