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AF YASASINDAN FAYDALANMAK ÜZERE ENSTİTÜMÜZE DİLEKÇE İLE BAŞVURAN 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 
 

Enstitümüzce, 
 

1-2022-2023 eğitim öğretim güz yarıyılı ders kayıtlarından önce af başvurusunda 

bulunan (31 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuran) öğrencilerin işlemleri 

tamamlamış olup öğrenci otomasyon sayfası açılmıştır.  
 

2-Harran Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden (ÖBS) e-devlet’ten giriş 

yapılabilmektedir. 
 

3-Ders aşamasındaki öğrenciler, 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında öğrenci 

otomasyon sayfasına girerek ders kayıt işlemlerini yapacaktır. Varsa herhangi bir 

sorun enstitüye bildirilecektir.  

4-Tez aşamasındaki öğrenciler ders kaydı için tez önerileri onaylandıktan sonra 

öğrenci sayfasında varsa öğrenim ücretini yatırmaları halinde ders kaydını 

yapabileceklerdir.  
 

5-Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olanlarda ücret öderler, 
 

Önemli Uyarı: Tez aşamasında öğrenime başlayacak öğrenciler, tez 

konusu için mevcut veya yeni tez adı belirlemesine danışman ile 

görüşerek karar vereceklerdir. Danışmanın uygun görmesi halinde, 

öğrenci kendi otomasyon sisteminde kayıt oluşturacak ve danışman da 

onaylayacaktır. Tez önerisi Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Elektronik 

ortamda Enstitüye gönderilecektir. Enstitü Yönetim Kurulunda da 

geçen tez önerisi öğrenci sistemine düşecek ve öğrenci ders kaydını 

yapabilecektir. Aksi halde öğrenci bu işlemleri yapmadan teze 

geçemeyecek ve ders kaydı yapamayacağından dönem kaybı 

yaşayacaktır.  
  

 

NOT: 1-Öğrenci affı nedeniyle, 08 Eylül 2022 tarihine kadar Enstitümüze 

başvuran öğrenciler 2022-2023 güz yarıyılında öğrenime başlayacaklarından 

ilgili anabilim dalı başkanlıkları ile görüşerek danışman belirleme ve tez 

konusunu hazırlayabilirler. 
 

 2-Aşağıda alınan Enstitü Yönetim Kurulunda yazılan tüm öğrencilere yeni 

numara verilmiştir. 
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ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİREN 

 

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI 

 

 

KARAR 2022/23/19-05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 7417 Sayılı Kanunla eklenen geçici 83. maddesi uyarınca öğrenci affından 

faydalanmak isteyen Enstitümüz yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru dilekçeleri okundu. 
 

Yapılan dosya ve otomasyon kaydı incelemesi sonucunda; 7417 Sayılı Kanun uyarınca, Enstitümüz yüksek 

lisans ve doktora programından ilişikleri kesilen lisansüstü ders aşamasındaki öğrencilere kayıt hakkı verilmesine, 

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci otomasyonunda yeni bir öğrenci numarası verilmesine 

ve her hangi bir Yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programlarında kaydı bulunmadıklarından dolayı eğitim-

öğretimine kaldığı yerden devam etmelerine ve Enstitü yönetim kurulu kararını takip eden en geç üç hafta 

içerisinde Anabilim Dalı tarafından Enstitüye danışman önerilmesine, 

 

Bu kararın Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve Enstitünün resmi web sayfasından ilanına, bu ilan tebliğ 

niteliğinde olup aşağıdaki öğrencilere ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağına oy birliğiyle karar verildi. 

 

1-İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 02.10.2019 tarihinde Bilimsel 

Hazırlık aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 185226009 numaralı Recai ARSLAN (yeni öğrenci numarası: 

225226001), 2022-2023 eğitim ve öğretim güz/bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programını 

lisans derslerinden alarak eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, (lisans programdan çıkarılan dersler için 

anabilim dalı tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif edilebilecektir.)  
 

2-Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde 

seminer (dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 165230014 numaralı İdris ÖZBEK (yeni öğrenci numarası: 

225230021), seminer ve uzmanlık alan dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-

öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

3-İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 24.02.2022 tarihinde seminer 

(dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 195226003 numaralı Muhammed BAYHAN (yeni öğrenci numarası: 

225226003), seminer dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-öğretimine 

kaldığı yerden devamına, 

 

4-Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde 

seminer (dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 165230005 numaralı Fevzi BERK (yeni öğrenci numarası: 

225230022), seminer dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-öğretimine 

kaldığı yerden devamına, 

 

5-Temel İslam Bilimleri (Hadis) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde seminer 

(dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 155230018 numaralı Muhammed ÇINAR (yeni öğrenci numarası: 

225230025), seminer dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-öğretimine 

kaldığı yerden devamına, 

 

6-Temel İslam Bilimleri (Hadis) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde seminer 

(dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 145230035 numaralı Hasan Hüseyin GENÇ (yeni öğrenci numarası: 

225230026), seminer dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-öğretimine 

kaldığı yerden devamına, 

 

7-İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 22.08.2019 tarihinde seminer 

(dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 17526005 numaralı Mehmet Fatih KAHVECİBAŞI (yeni öğrenci 

numarası: 225226009), seminer dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-

öğretimine kaldığı yerden devamına, 
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8-Coğrafya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde seminer (dersi) aşamasında 

Enstitü ile ilişiği kesilen 145225012 numaralı Özcan ÖNER (yeni öğrenci numarası: 225225011), seminer dersine 

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

9-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde seminer 

(dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 155227008 numaralı Betül YAŞAR (yeni öğrenci numarası: 

225227002), seminer dersine 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaparak eğitim-öğretimine 

kaldığı yerden devamına, 

 

10-Temel İslam Bilimleri (Arap Dili ve Belagati)  Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 29.06.2022 

tarihinde ders aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 205230020 numaralı Mehmet Emin ATLI (yeni öğrenci 

numarası: 225230024), başarısız olduğu güz/bahar yarıyılları için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından 

itibaren kaldığı zorunlu dersleri alarak eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, (programdan çıkarılan dersler için 

anabilim dalı tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif edilebilecektir) 

 

11-Coğrafya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 30.05.2018 tarihinde ders aşamasında Enstitü 

ile ilişiği kesilen 145225009 numaralı Özcan KIRAN (yeni öğrenci numarası: 225225010), daha önce başarılı 

olduğu güz yarıyılı derslerine intibakı yapılmasına, başarısız olduğu bahar yarıyılı dersleri için de 2022-2023 eğitim 

ve öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, (programdan çıkarılan 

dersler için anabilim dalı tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif edilebilecektir) 

 

12-Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi ve Denetimi) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 

22.10.2020 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 185215003 numaralı Fatma KAYA (yeni öğrenci 

numarası: 225234009), daha önce bahar/güz yarıyıllarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin yanı sıra mezuniyet için 

eksik kalan kredi/AKTS’lerini 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında başarısız olduğu Seminer ve iki 

adet derse kaydını yaparak eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

13-Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 14.10.2021 tarihinde ders 

aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 195210014 numaralı Hüseyin ÖZSU (yeni öğrenci numarası: 225210002), 

daha önce kazanmış olduğu bu programda hiç ders almadığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz 

yarıyılından itibaren güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem ders almasına, 

 

14-Maliye Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 04.02.2019 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile 

ilişiği kesilen 115218002 numaralı Mehmet YALÇINKAYA (yeni öğrenci numarası: 225218002), daha önce 

kazanmış olduğu bu programda hiç ders almadığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından 

itibaren güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem ders almasına, 
 

15-İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile 

ilişiği kesilen 1145216002 numaralı Ümit KOYUNCU (yeni öğrenci numarası: 225216002), daha önce bahar/güz 

yarıyıllarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin yanı sıra mezuniyet için eksik kalan kredi/AKTS’lerini 2022-2023 

eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında başarısız olduğu Seminer ve bir adet derse kaydını yaparak eğitim-

öğretimine kaldığı yerden devamına, (programdan çıkarılan dersler için (zorunlu ders hariç) anabilim dalı tarafından 

yerine yeni bir eşdeğer ders teklif edilebilecektir) 

 

16-Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 tarihinde ders 

aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 115203001 numaralı Sümeyye URAL (yeni öğrenci numarası: 225230023), 

daha önce alıp başarılı olduğu derslerden muaf olmasına aşağıda tabloda verilen dersleri de 2022-2023 eğitim ve 

öğretim yılı güz yarıyılından itibaren alarak eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, 
 

Güz yarıyılında alacağı ders Z/S Ders Kaydı 

Uzmanlık Alan Dersi (1.yy) ve 

iki adet Ders 

Zorunlu 

Seçmeli 

(programdan çıkarılan dersler için anabilim dalı tarafından 

yerine yeni bir eşdeğer ders teklif edilebilecektir zorunlu 

dersler hariç) 
 

Bahar yy. alacağı dersler Z/S Ders Kaydı 

Seminer 

 

Zorunlu 2022-2023 eğitim-öğretim bahar yarıyılı akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını 

yapması  
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17-Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi ve Denetimi) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 

22.08.2019 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 175215026 numaralı Turgut BAYSUĞ (yeni 

öğrenci numarası: 225234008), daha önce alıp başarılı olduğu derslerden muaf olmasına aşağıda tabloda verilen 

dersleri 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren alarak eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, 
 

Güz yarıyılında alacağı ders Z/S Ders Kaydı 

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

ve Yayın Etiği 

Zorunlu 2022-2023 eğitim-öğretim güz yarıyılı akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını yapması 

 

Bahar yy. alacağı dersler Z/S Ders Kaydı 

Seminer 

Eğitimde İstatistiksel 

Yöntemler 

Zorunlu 

Seçmeli 

2022-2023 eğitim-öğretim bahar yarıyılı akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını 

yapması (programdan çıkarılan dersler için anabilim dalı 

tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif 

edilebilecektir zorunlu dersler hariç) 
 

18-Maliye Anabilim Dalı doktora programından 23.01.2019 tarihinde ders aşamasında Enstitü ile ilişiği 

kesilen 175271101 numaralı Ferdi PAYDAŞ (yeni öğrenci numarası: 225271102), başarısız olduğu güz/bahar 

yarıyılı dersleri için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ders kaydını yaparak eğitim-öğretimine 

kaldığı yerden devamına, (programdan çıkarılan dersler için anabilim dalı tarafından yerine yeni bir eşdeğer ders teklif 

edilebilecektir) 
 

19-İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 29.01.2018 tarihinde dönem projesi aşamasında 

Enstitü ile ilişiği kesilen 155252054 numaralı Mehmet Ali ALTINDAL (yeni öğrenci numarası: 225252041), daha 

önce kazanmış olduğu bu programın tüm derslerini aldığı ve başarılı olduğu anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve 

öğretim yılı güz yarıyılında AKTS kredisi (0) olan dönem projesi dersini almasına ve herhangi bir ücret alınmamasına, 

ders kayıt yaptırdığı takdirde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

20-Maliye Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 09.07.2018 tarihinde dönem projesi aşamasında 

Enstitü ile ilişiği kesilen 175257002 numaralı Ali CENGİZ (yeni öğrenci numarası: 225257003), daha önce 

kazanmış olduğu bu programın tüm derslerini aldığı ve başarılı olduğu anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim 

yılı güz yarıyılında AKTS kredisi (0) olan dönem projesi dersini almasına ve herhangi bir ücret alınmamasına, ders 

kayıt yaptırdığı takdirde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

21-Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 22.10.2020 tarihinde ders aşamasında 

Enstitü ile ilişiği kesilen 205256004 numaralı Galip KUBATLI (yeni öğrenci numarası: 225256038), daha önce 

kazanmış olduğu bu programda hiç ders almadığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz 

yarıyılından itibaren güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem ders almasına ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans 

programında 2022-2023 güz yarıyılında belirlenen öğrenim ücreti olan 6.000.(altıbin)Tl.’yi Vakıflar Bankası TR62 

0001 5001 5800 7301 3975 70 nolu hesabına yatırarak ders kayıt yaptırdığı taktirde eğitim ve öğretimine kaldığı 

yerden devamına, 2022-2023 bahar yarıyılı için de ilgili hesaba aynı ücreti yatırdıktan sonra ders kaydını yaptırmasına, 
 

22-İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 15.01.2018 tarihinde ders aşamasında Enstitü 

ile ilişiği kesilen 135252021 numaralı Ali ÇOBAN (yeni öğrenci numarası: 225252040), daha önce kazanmış 

olduğu bu programda hiç ders almadığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 

güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem ders almasına ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında 2022-

2023 güz yarıyılında belirlenen öğrenim ücreti olan 6.000.(altıbin)Tl.’yi Vakıflar Bankası TR62 0001 5001 5800 7301 

3975 70 nolu hesabına yatırarak ders kayıt yaptırdığı taktirde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devamına, 2022-

2023 bahar yarıyılı için de ilgili hesaba aynı ücreti yatırdıktan sonra ders kaydını yaptırmasına, 
 

23-İşletme Anabilim Dalı doktora programından 16.06.2021 tarihinde doktora yeterlik aşamasında Enstitü 

ile ilişiği kesilen 185274102 numaralı Amer AHMAD (yeni öğrenci numarası: 2252741001, doktora yeterlik 

sınavına gire bilmek için son beş yıl geçerli olmak koşuluyla yabancı dil puanına sahip belgeyi sunmasına, 2022-2023 

eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren iki sınav hakkı verilerek akademik takvimde belirtilen tarihler arasında 

yeterlik sınavına alınmasına, 
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24-Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 09.07.2018 tarihinde ders aşamasında 

Enstitü ile ilişiği kesilen 175256002 numaralı Mahmut KARATAŞ (yeni öğrenci numarası: 225256039), daha önce 

kazanmış olduğu bu programın bahar yarıyılı derslerini aldığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz 

yarıyılında ders ve dönem projesini almasına ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında 2022-2023 güz 

yarıyılında belirlenen öğrenim ücreti olan 6.000.(altıbin)Tl.’yi  Vakıflar Bankası TR62 0001 5001 5800 7301 3975 70 

nolu hesabına yatırarak ders kayıt yaptırdığı takdirde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

25-Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programından 24.02.2022 tarihinde 

ders aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 205259058 numaralı Betül ATÇI (yeni öğrenci numarası: 225259075), 

daha önce kazanmış olduğu bu programın güz yarıyılı derslerini aldığı anlaşıldığından, 2022-2023 eğitim ve öğretim 

yılı bahar yarıyılında ders ve dönem projesini almasına ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında 2022-

2023 bahar yarıyılında belirlenen öğrenim ücreti olan 6.000.(altıbin)Tl.’yi  Vakıflar Bankası TR62 0001 5001 5800 

7301 3975 70 nolu hesabına yatırarak ders kayıt yaptırdığı takdirde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

KARAR 2022/23/20-05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 7417 Sayılı Kanunla eklenen geçici 83. maddesi uyarınca öğrenci affından 

faydalanmak isteyen tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencilerinin dilekçeleri okundu. 
 

Yapılan dosya ve otomasyon kaydı incelemesi sonucunda; Enstitümüz tezli yüksek lisans programından 

ilişikleri kesilen aşağıda bilgileri verilen yüksek lisans öğrencilerine 7417 Sayılı Kanun uyarınca tezli yüksek lisans 

programlarının tez aşamasındaki öğrencilerine kayıt hakkı verilmesine, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz 

yarıyılından itibaren öğrenci otomasyonunda yeni bir öğrenci numarası verilmesine ve her hangi bir Yükseköğretim 

kurumunun yüksek lisans programlarında kaydı bulunmadıklarından dolayı eğitim-öğretimine kaldığı yerden devam 

etmelerine, 
 

  Enstitü yönetim kurulu kararını takip eden en geç üç hafta içerisinde Anabilim Dalı tarafından tez 

danışmanını ve tez önerisini ise iki ay içerisinde hazırlayarak enstitüye sunmasına, Tez önerisi enstitü yönetim kurulu 

kararı ile kesinleşir. Yönetmelikte belirtilen minimum süreyi (dört yarıyıl, derslerin AKTS intibakları yapılarak 120 

AKTS) tamamlamadan, bu süreyi daha önceden tamamlamış olanlar ise fiilen kullanacağı bir yarıyıldan önce tezini 

teslim edemezler, tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri azami sürede bulundukları için öğrenim ücretini 

yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. 
 

Bu kararın Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve Enstitünün resmi web sayfasından ilanına, bu ilan tebliğ 

niteliğinde olup ilgili öğrenciye ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağına oy birliğiyle karar verildi. 

 

ÖĞRENCİNİN 

Numarası Adı Soyadı Ana Bilim/Bilim Dalı Program türü Dilekçe Tar./Sy. Durumu 

225225002 A. Ümit DOĞAN Coğrafya Yüksek Lisans 03.08.2022-150636 Tez Aşaması 

225225003 Ömer KARAKAŞ “ “ 01.08.2022-149696 Tez Aşaması 

225225004 Sinan YILMAZ “ “ 01.08.2022-149692 Tez Aşaması 

225225005 Mikail DEMİRHAN “ “ 15.08.2022-153286 Tez Aşaması 

225225006 Mehmet KAYA “ “ 10.08.2022-152147 Tez Aşaması 

225225007 Emin KARAGÖZ “  10.08.2022-152156 Tez Aşaması 

225225008 İbrahim KISMET “ “ 24.08.2022-155725 Tez Aşaması 

225225009 Bekir TOY “ “ 24.08.2022-155725 Tez Aşaması 

225225012 O. Fazıl ÇİFTÇİ “ “ 29.08.2022-156675 Tez Aşaması 

225224001 İ. Halil SAGIŞ Tarih Yüksek Lisans 25.08.2022-155936 Tez Aşaması 

225224002 M. Eser VURAN “ “ 12.08.2022-152927 Tez Aşaması 

225224003 Süha AYAYDIN “ “ 12.08.2022-152920 Tez Aşaması 

225224004 Nesahat BAYTAR “ “ 10.08.2022-152219 Tez Aşaması 

225224005 Şükrü ÇİFTÇİ “ “ 10.08.2022-152159 Tez Aşaması 
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225224006 Süleyman ÇOBAN “ “ 19.08.2022-154564 Tez Aşaması 

225224007 Ayşe PARMAKSIZ “ “ 29.08.2022-156671 Tez Aşaması 

225210001 Behiye ASLAN Türk Dili ve Edb. “ 24.08.2022-155729 Tez Aşaması 

225217003 Ramazan ÇELİK İşletme “ 15.08.2022-153284 Tez Aşaması 

225217004 Barış KORKMAZ “ “ 17.08.2022-153818 Tez Aşaması 

225218001 Mesut OĞRAŞ Maliye “ 
17.08.2022-153820 Tez Aşaması 

225218003 Davut FİLİZ “ “ 01.08.2022-149687 Tez Aşaması 

225218004 Naim MAĞLAY “ “ 01.08.2022-149699 Tez Aşaması 

225218005 İbrahim KESKİN “ “ 03.08.2022-150635 Tez Aşaması 

225218006 Mustafa PAKIR “ “ 15.08.2022-153288 Tez Aşaması 

225218007 Ramazan BAYAZIT “ “ 01.08.2022-149690 Tez Aşaması 

225218008 A. Gökhan HANGÜN “ “ 31.08.2022-157068 Tez Aşaması 

225226002 Naim İYİGÜN İslam Tarihi ve Snt. “ 25.08.2022-156154 Tez Aşaması 

225226004 Hıdır HASAN “  03.08.2022-150631 Tez Aşaması 

225226005 Ahmet KAKAÇ “ “ 18.08.2022-154566 Tez Aşaması 

225226006 M. Hakkı ÇETİNTAŞ “ “ 24.08.2022-155723 Tez Aşaması 

225226007 Mücahit FİDAN “ “ 24.08.2022-155726 Tez Aşaması 

225226008 F. Betül ÇİĞDEM “ “ 31.08.2022-157082 Tez Aşaması 

225227001 Murat KARAMAN Felsefe ve Din Bil. “ 15.08.2022-153292 Tez Aşaması 

225230001 Bilal ULUYAZI Temel İslam Bilimleri “ 15.08.2022-153287 Tez Aşaması 

225230002 Hüseyin CERDİK “ “ 23.08.2022-155185 Tez Aşaması 

225230003 Ayşe ÖNEL “ “ 10.08.2022-152160 Tez Aşaması 

225230004 Mahmut TAŞÇI “ “ 29.08.2022-156659 Tez Aşaması 

225230005 İlknur KARAKAYA “ “ 25.08.2022-155961 Tez Aşaması 

225230006 Abdürrahim YILDIZ “ “ 01.08.2022-149702 Tez Aşaması 

225230007 Abdullah DENİZ “ “ 03.08.2022-150640 Tez Aşaması 

225230008 Ayşe TEZCANLAR “ “ 10.08.2022-152148 Tez Aşaması 

225230009 Abdülkadir AYDAR “ “ 01.08.2022-149698 Tez Aşaması 

225230010 Hasan TURGUT “ “ 10.08.2022-152152 Tez Aşaması 

225230011 İsmail ÇİÇEK “ “ 10.08.2022-152162 Tez Aşaması 

225230012 M. Cevher CADUK “ “ 03.08.2022-150639 Tez Aşaması 

225230013 Selma ÇELİK “ “ 15.08.2022-153291 Tez Aşaması 

225230014 Yasin ASLAN “ “ 01.08.2022-149676 Tez Aşaması 

225230015 Adem BASTUN “ “ 10.08.2022-152154 Tez Aşaması 

225230016 Elif AYAZ “ “ 19.08.2022-154562 Tez Aşaması 

225230017 Sümeyra ŞANSAL “ “ 10.08.2022-152155 Tez Aşaması 

225230018 Mustafa TANKUŞ “ “ 01.08.2022-149693 Tez Aşaması 

225230019 A. Serdar GÜNEŞ “ “ 24.08.2022-155720 Tez Aşaması 

225230027 Mehmet ERDEM “ “ 29.08.2022-156668 Tez Aşaması 
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KARAR 2022/23/21-05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 7417 Sayılı Kanunla eklenen geçici 83. maddesi uyarınca öğrenci affından 

faydalanmak isteyen tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin dilekçeleri okundu. 
 

Yapılan dosya ve otomasyon kaydı incelemesi sonucunda; Enstitümüz doktora programından ilişikleri 

kesilen aşağıda bilgileri verilen doktora öğrencilerine 7417 Sayılı Kanun uyarınca doktora programlarının tez 

aşamasındaki öğrencilerine kayıt hakkı verilmesine, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci 

otomasyonunda yeni bir öğrenci numarası verilmesine ve her hangi bir Yükseköğretim kurumunun yüksek lisans 

programlarında kaydı bulunmadıklarından dolayı eğitim-öğretimine kaldığı yerden devam etmelerine, 

 

Enstitü yönetim kurulu kararını takip eden en geç üç hafta içerisinde Anabilim Dalı tarafından tez 

danışmanını, tez izleme komitesi (TİK) üyelerini ve tez önerisini ise üç ay içerisinde hazırlayarak enstitüye 

sunulmasına,  Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetmelikte belirtilen minimum süreyi (sekiz 

yarıyıl, derslerin AKTS intibakları yapılarak 240 AKTS) tamamlamadan, bu süreyi daha önceden tamamlamış olanlar 

ise fiilen kullanacağı bir yarıyıldan önce tezini teslim edemezler, tez aşamasındaki doktora öğrencileri azami sürede 

bulundukları için öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. 
 

Bu kararın Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve Enstitünün resmi web sayfasından ilanına, bu ilan tebliğ 

niteliğinde olup ilgili öğrenciye ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağına oy birliğiyle karar verildi. 

 

ÖĞRENCİNİN 

Numarası Adı Soyadı Ana Bilim/Bilim Dalı Program türü Dilekçe Tar./Sy. Durumu 

225269001 Serap TOĞUŞLU İslam Tar. ve Snt. Doktora 12.08.2022-152925 Tez Aşaması 

225269002 Bilal GÜLER “ “ 
01.08.2022-152218 Tez Aşaması 

225269003 C. Sultan ÖZALP  “ “ 
31.08.2022-157066 Tez Aşaması 

225270002  Abdusselam AKSAN Temel İslam Bilimleri “ 
19.08.2022-154558 Tez Aşaması 

225270003 İsmail CANBEK “ “ 
10.08.2022-149677 Tez Aşaması 

225270004 M. Nafi AKSOY “ “ 
29.08.2022-156661 Tez Aşaması 

 

 

 

 


