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ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİREN 

 

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI-2 (07.09.2022/24 nolum oturum) 

 

 

KARAR 2022/24/13-05 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-Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından 19.09.2018 

tarihinde seminer (dersi) aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 125204002 numaralı Ayşe KÜÇÜK (yeni öğrenci 

numarası: 225230020), Enstitü Yönetim Kurulunun 02.09.2022 tarih ve 2022/23/019 sayılı kararında sehven tez 

aşaması yazılmıştır. Ancak öğrenci otomasyon kaydı incelemesinde seminer dersinde kaldığı anlaşıldığından anılan 

kararın düzeltilmesine ve öğrencinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında seminer dersine kayıt yaparak 

eğitim-öğretimine kaldığı yerden devamına, 

 

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

aşamasında Enstitü ile ilişiği kesilen 195210001 numaralı Halit KÖROĞLU (yeni öğrenci numarası: 

225210004), 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, (programdan 

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

 

 

KARAR 2022/24/14-05 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. 
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ÖĞRENCİNİN 

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

225225013 Ramazan AYGAT Coğrafya Yüksek Lisans 02.09.2022-158038 Tez Aşaması 

225225014 Ahmet EKŞİ “ “ 06.09.2022-158967 Tez Aşaması 

225225015 M. Nakşi KOÇ “ “ 06.09.2022-159246 Tez Aşaması 

225224008 Mehmet UZUN Tarih “ 07.09.2022-159542 Tez Aşaması 

225210003 Selda ÖZDEMİR Türk Dili ve Edb. “ 02.09.2022-158323 Tez Aşaması 

225210005 Recep ŞEN “ “ 02.09.2022-158324 Tez Aşaması 

225210006 Ceren BUZLUDAĞ “ “ 05.09.2022-158809 Tez Aşaması 

225226010 Medine DEMİR İslam Tarihi ve Snt. “ 09.09.2022-158966 Tez Aşaması 

225226011 Şeyma Nur KARADAĞ “ “ 06.09.2022-159243 Tez Aşaması 

225230029 Osman AKSU Temel İslam Bilimleri “ 02.09.2022-158325 Tez Aşaması 

225230030 Selman BÜYÜKÖZ “ “ 02.09.2022-158039 Tez Aşaması 

225230031 Abdullatif İNAL “ “  06.09.2022-158969 Tez Aşaması 

225230032 Saadet ARSLAN “ “  06.09.2022-159239 Tez Aşaması 

225230033 İbrahim KESMEZ “ “  07.09.2022-159545 Tez Aşaması 

 

KARAR 2022/24/15-05 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 

225270005  Mehmet ARSLAN Temel İslam Bilimleri Doktora 
05.09.2022-158813 Tez Aşaması 

 

 

 

 


